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NUNTEMPAJOJ

NOVA KULTURTASKO

Ke la venonta paco ne devas esti denove tia en ia 
malnova militista senco, kiel ĝi sekvis ĝis  nun ĉiun militon, 
sed ke ĝi devas esti organiza paco, kiu por ĉiam forekzilos 
la armadon, neebligos pluajn militojn kaj fariĝos la komenco 
de nova epoko, de  nova, pli aita kulturo kaj monda ordo 

pri tio konsentas ĉiuj homamikoj. Se oni povas paroli 
pri gajno de tiu ĉi terura hombuĉado, ĝi nur povas ekzisti 
en tia paco. Se anstataŭ tio denove aperus la malnova, 
kun armiloj altrudita paco kaj la per armiloj subtenata stato! 
vere, tiam orii devus malesperi pri la homaro.

La frenezo de tiu ĉi milito al ni ŝajnas tro videbla kaj 
terura, por  ke ni povu kredi, ke la militantaj popoloj akceptos 
pacon, kiu denove enhavus la g e n u o n  de nova milito.

Malgraŭ tio min ne forlasas certa dubo. Ne ke mi ne 
povus kredi al ia sukceso en la dirita senco, sed esperi 
plenan sukceson ŝajnas al nii esti tro granda optimismo. 
Anstataŭ io tuta ni certe ricevos ion duonan  aŭ ankoraŭ pli 
malmulte kaj ni devos esti kontentaj kun tio. Ĉar ĉiu pli 
alta celo en la homara historio ne estas atingita unufoje 
kaj per unu salto, sed malrapide paŝo post p*ŝo.

Sekve pos t  la milito ekzistos ankaŭ por la pacamikoj 
sufiĉega laboro ankoraŭ por longa tempo, kaj certe kelkaj 
inter la gvidantoj de la paca m ovado havas jam en la kapo 
laborprogramon pli ati malpli klaran. La gravega d e m a n d o : 
kion ni povas  kaj devas fari por helpi al nia granda afero, 
certe seninterrompe okupas ankaŭ multajn aliajn, kiuj ne estas 
konsiderataj kiel gvidantoj.

Ankaŭ min ĝi jam de longe pripensigis. U nue  mi 
intencis publikigi miajn pensojn pri tio nur je la konkludo 
de  la paco, ĉar tiu ĉi m om ento  Ŝajnis al mi la plej konvena. 
D um e mi venis al alia opin io  kaj ne  volas reteni pli longe 
tion, kion mi jam elpensis antaŭ jaroj.

i

En la fondo de internacia universitato mi vidas potencan 
helprimedon por la a t ingo  de  m onda stato, kiu iom post 
iom devas forpuŝi la militon. Mi diras klare: helprimedo 
apud ĉiuj ceteraj rimedoj kaj vojoj, kiuj laboras rekte al la 
sama celo. Por nuligi de kom enco ĉiun m alkom prenon, mi 
rimarkigas, ke kompreneble estus tute n e ju s te ,  se  mi kredus 
dezirinda la fondon de tia instruejo nur por pacaj interesoj, 
se  mi volus certigi, ke la neceso de tiu fondo  kuŝas nur 
en tio, ke per ĝi pacaj interpopolaj rilatoj estos helpataj. 
Ne, la scienco, arto, tekniko kaj Ciuj  similaj grandaj kreajoj 
de  la homa spirito estas internaciaj laŭ sia karaktero, kaj 
internacia universitato, en kiu estos instruataj ĉiuj tiuj fakoj, 
portas en si mem la rajton de sia fondo kaj ekzisto, kaj 
pro tio estas necesa, ankaŭ se  ĝi ne havus aliajn, bonajn, 
apudajn celojn ekster si. Sed kornpreneble ĝi povas ankaŭ 
havi la lastajn kaj vere ĝi havas ilin. Se mi do  povas 
atentigi pri la neceso de tia kreo en ĉiuj cirkonstancoj kiel 
hom o de la scienco kaj amiko de ĉiuj spiritaj kreajoj, tiel 
mi povas, se mi estas sam tem pe pacamiko, insisti kun an 
koraŭ pli granda fervoro, pensante al la utilaj efikoj, kiujn 
devas havi tia instruejo kroni sia speciala valoro. Ĉi tie 
kompreneble mi parolas kiel pacamiko, kaj kiel tia mi krias 
al ĉiuj s a m id e a n o j : kunhelpu ĉe tiu granda verko, ankaŭ 
ĝi apartenas al nia laborprogram o!

Kio estas internacia universita to? ('ii estas instruejo, en 
kiu oni sin okupas  pri ĉiuj sciencoj, artoj, teknikaj kaj art
metiaj kaj ĝenerale  ĉiuj fakoj, kiuj estas instruataj ĉe ĉiuj 
universitatoj, komercaj altaj lernejoj, artaj akademioj, konser
vatorioj de muziko kaj ceteraj institutoj de  la tuta m ondo. 
Nenio  devas manki, neniu direkto devas esti preferata kaj 
neniu kulturpopolo  devas esti ellasata; ĉiu devas sendi siajn 
plej signifajn kaj plej talentajn virojn kaj virinojn kiel instru
antojn. Sendube iii ne devas instrui ekskluzive en la lingvo 
de sia popolo, pli vere oni devas ankaŭ postuli, ke Ciu 
povu prezenti siajn doktrinojn en unu el la plej muite pa
rolataj mondlingvoj,  angle, france aŭ germ ane. Kiel el ĉiuj 
partoj de  la civilizita J e r o  venos la instruistoj, tiel ankan ne 
malpli la lernantoj. Ĉi tie ĉiu devas trovi ĉion kion li serĉas, 
ĉi tie renkontigu eŭropanoj, amerikanoj, azianoj, afrikanoj, 
ĉi tie la hino kaj la turko, kaj Ĉiu ho m o  havu la okazon 
konatigi kaj sati la sciencojn, artojn kaj kulturon de ĉiuj
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popoloj de la tero kaj l a c i g i  la malvastan horizonton, en 
kiu li vivis, a! la horizonto de la homaro.

Oni tuj vidas la grandan diferencon inter tiu kaj ĉiuj 
nuntem pe ekzistantaj universitatoj. Ankaŭ la lastaj volonte 
malfermas siajn pordojn por ĉiuj eksterlandanoj, sed ili havas
— Cu ili nun estas Stataj aŭ privataj institutoj —  sian certan 
unuflankan tipon, kiun al ili altrudas ilia ŝtato aŭ popolo, 
lliaj profesoroj kiel ankaŭ iliaj s tudentoj apartenas laŭ la 
g randega  plimulto al unu sola nacio, iliaj konstitucio, o rg a 
nizajo kaj institucio havas pro tio pli aŭ malpli malvastan 
nacian karak te ron ; ihaj fremdaj lernantoj havas la okazon, 
konatigi nur kun unu lando, sed ne kun la mondo. Tute 
alie Ce internacia universitato, kiu devas kunigi la plej 
bonajn kaj plej diligentajn spiritojn de la tero. Tie neniu 
nacio regas, neniu ludas la unuan rolon kaj donas to n o n ;  
Ciuj estas samrajtaj. Malgran tiuj diversecoj la universitato 
formas nur unu grandan korporacion; ĝi mem prilaboras 
sian konstitucion, sian organizon, siajn legojn sur pure 
demokratia ba/.o kaj lan demokratiaj principoj. La ŝtato, 
kiu havas la honoron havi tiun ĉi institucion en sia lando, 
devas promesi, ke ĝi neniam sin enmiksos en ties aferojn. 
La subtenajn elspezojn pagos  ĉiuj ŝtatoj, certe ankaŭ ue 
m ankos milionuloj, kiuj, plenaj de varma entuziasm o por  Ia 
granda afero, donos  sian materialan subtenon, speciale ankaŭ 
por la tem po  de ĝia forulo. Ke m ankos Ce tiu ĉi fondo la 
necesaj monrimedoj, estas mia plej malgranda zorgo. Sed 
Ciu mono, kiu kunfluas, devas servi nur por idealaj celoj. 
Tro grandaj salajroj, troa lukso devas esti ev i ta ta j ; simpleco 
de Ia vivo estu tie re g u lo ;  ĉiu el la ĉi tie laborantaj p ro 
fesoroj donu  siajn fortojn nur kun la plej pura intenco, kun 
la deziro profundigi, vastigi kaj komuniki sian propran 
esplorkampon kaj felicigi la m ondon . Ambicio ne devas 
esti enlasata, titoloj, ordenoj kaj altigoj al nobeleco restu 
for, Dio gardu tian universitaton de  ia * protekto* de iu 
teia majesto kaj de la prizorgo de ŝtata oficistaro. La solaj 
premioj, kiujn donas  la lnstituto mem, estu akademiaj gradoj 
kiel signo de  scienca instruiteco kaj scienca merito.

La akcentitaj diferencoj inter internacia kaj la ĝisnunaj 
universitatoj, ankaŭ klarigas, ke estus eraro, internaciigi iun 
et la ekzistantaj universitatoj, ĉar ĉiuj profesoroj de la uni
versitato devus esti prenataj en la novan institucion, kaj 
tiel la malnova universitato altrudus sian superon. Ne, ĝi 
nepre devas esti nova fondaĵo. La antaŭlaboroj por  ĝi 
prezentigas de si mem. Viroj kaj virinoj el Ĉiuj kulturaj 
ŝtatoj, kiuj posedas  varman koron por la granda tasko, devas 
rilatigi persone, kunveni kaj interkonsiligo Pri la loko de 
la fondo ne estas nun oportune  p a ro l i ; mi jus pripensas, 
ke, kiel mi legis antaŭ unu jaro, mortinta dana milionulo 
postlasis grandan sum on por la fondo de dua dana univer
sitato. Ĉi tie eble oni povus  komenci, kaj konforme al tio 
Sangi kaj vastigi la planon. Danujo certe estus konvena tero.

Sed por kiu ajn lando oni decidos —  ke ĝi devas esti 
E u ro p a , Sajnas nepre necese. Se ie estas vere necesa ideala 
prospero, tia estas en Ia dezertigita kaj detruita E ŭ r o p o ; se 
ie estas kiel morala kaj ekonom ia postu lo  la paciĝo de ia 
disgiritaj popoloj,  tio estas en la malfelica kaj malriĉigita 
Eŭropo  — kaj kiu volus kontesti,  ke instituto, kiel ĝi estas 
koncize priskribita Ci tie, povas  kaj devas esti granda rimedo 
por sanigi kaj forigi Ciujn tiujn profundajn vundojn  kaj 
difektojn ? Ĉu estos necese, ankoraŭ atentigi, kian grandan 
signifon por lii spirita kaj morala kulturo, sekve ankaŭ por 
la paca ordo, devas posedi internacia universita to?

Oni imagu, ke estas efektivigita tia instruejo, kiu superas 
kun sia interna valoro kaj ekstera amplekso ĉiujn aliajn ĝis- 
nunajn tyan pezon devas havi la vortoj, kiuj es tos  paro
lataj de  tiu Ci instanco, la plej alta, kiun povas krei homa 
forto. Ĉi tie, kie kunfluas la plej eminentaj spiritaj fortoj

:

de  Ĉiuj landoj de  la te rg lobo  kaj kunigas por  kom una  laboro, 
ĉi tie estas kompreneble, ke la milito kaj la armado estos  
kondamnataj kiel b a r b a l j o .  Kio estos  Ĉi tie anoncita, por  
krei sagan politikon, kiu fondas la interŝtatan rilaton sur 
prudento  kaj moralo, tio certe ne  povas  esti ne aŭdata  kaj 
malsatata. Ĉi tie, dum jaroj kun iĝos  nekalkuleblaj, junaj 
kaj entuziasmokapablaj fortoj, apartenantaj al Ciuj ŝtatoj de 
tero, fortoj, kiuj reciproke konatigos  kaj sin estimos, kiuj 
kolektos grandvalorajn spertojn kaj sciojn, por riĉigi kaj 
felicigi siajn popolo jn  post  la reveno en Ia patrujo —  Ĉi 
tie ankaŭ estos  loko, kie povos  esti teorie  ĝus te  solvataj la 
malfacilaj problemoj de la internacia popola  vivo, tiel ke ili 
ankaŭ praktike realiĝu.

Mi volis nun nenion pli ol doni instigon. Aliaj em i
nentaj viroj kaj virinoj, kiuj povas  influi, prenu la ideon 
kaj kunlaboru por ĝia realigo. Kiel ĉiuj grandaj, idealaj 
taskoj ankaŭ tiun ĉi povas kompreni nur la entuziasm o, 
prilabori ĝ in  la en tuziasm o kaj la en tuz iasm o ĝin fini. K om 
preneble unuaVice mi turnas min al la reprezentantoj de  la 
scienco kaj arto kun la serioza peto , fortigi mian alvokon 
kun la po tenco  de sia vorto, fari pluajn alvokojn kaj entre
preni Ĉiujn paŝojn, kiuj povas vivigi la g randan  aferon. Sed 
ankaŭ ĉiu alia, kiu havas varman koron por ĉio granda, 
bela kaj humana, partoprenu ĉe verko, kiu don os  pli altan 
celon kaj pli grandan enhavon al lia vivo.

D-ro h\ax Friedridis.
Tra.1: Marg. /v. Kr-off.

1 HI „Dit Friedens-Warte* (Zŭrich).

La Bahaismo

n.

La Bahaism o ne estas metafizika doktrino, ĉ i  ĝustadire  
havas nek pastrojn, nek dogm ojn .  Ĉiu havas la devon, uzi 
sian naturan prudenton kaj sian racion. Kvankam kiel eble 
plej simpla, la teoria e lemento de la religio tam en ekzistas. 
Almenaŭ Baha-Ullah, kiel ĉiu pensanta  hom o, havas certajn 
generalajn ideojn, kiuj povas esti konsiderataj kiel la kredo 
de  la Bahaismo.

Grandan rolon en liaj konceptoj ludas  la ideo pri p ro 
feteco, kiu jam havis tiel gravan signifon en Izraelo kaj 
Islamo. Sed Baha-Ullah havas pri la profeto pli larĝan kaj 
pli liberan komprenon. La profeto, tio estas la inspirita 
saĝulo, ne estas montrata al la popolo j per materiaj signoj 
videblaj de ĉiuj. Kontraŭe la profeto estas protestulo  kaj 
re n o v ig u lo ; per tio li fatale altiras al si la m alam on de 
la homoj, ĉe kiuj regas la pasio  kaj la rutino. Laŭ kvazaŭa 
leĝo la malamikoj de  la profeto  estis kaj estas la pastroj, 
kiuj pri la religio konservas nur la literon, ne la spiriton. 
Neniu inter la Eŭropaj liberpensuloj tiel severe kritikis la 
pastraron kiel tiu Azia p ro fe to :  „H o  ve! la malklero de  la 
hom oj estas tia, ke ili akceptis la volon kaj deziron de  la 
pastroj, kaj deturnis  sin de  la volo  kaj deziro de Dio . . . 
Kiam Ia lumo de la steloj malaperas, levigas la s u n o ; kiam 
la Suno  de la Realajo aperas, malfortigas la lumoj de  la 
doktoroj kaj pastroj . . . "

La ideoj de  Baha-Ullah pri Dio m em origas  pri la p an 
teismo kaj la Leibn itz’a m o n ad ism o :  Dio eeestas en *ĉiu 
a tom o “. Sed  ekzistas gradoj de  dieco. La h o m o  es tas  la
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plej dia e s ta jo ;  kiam la hom o  trameditas sin, li renkontas 
D ion kaj identigas kun Li. La profetoj estas homoj, kiuj 
trameditis  sin.

La mirindajoj, pri kiuj parolas la Sanktaj Libroj, ne 
apartenas al legenda estin teco aŭ al nefiksita estonteco. La 
m irindo estas en la hom a anim o, nuntem pe kiel ĉiam. Tiel 
sam e la „r e v i v i g o p r i  kiu parolas la Sanktaj Skriboj okazas 
nek je la fino de I’ m ondo, nek je la fino de nia surtera 
vivo. Gi estas esence interna a f e r o ; la senm orteco  estas nia 
denuna partopreno  en la esenco de la eterno. La reviviĝo 
estas la superrego  de nia anima naturo kaj la forrezigno je 
niaj malsuperaj pasioj.

Estas rimarkinde, ke la ideoj pri la religio opona ta  al 
la religioj, kaj pri la rolo de  la profetoj oponata j  ai Ia 
pastroj, rem em origas la pensojn  de  Victor H u g o  (precipe 
en lia libro * D i o “). La kom preno  de  Baha-UUah pri 
la senm orteco  kaj la „revivigo" estas analoga al tiu de 
Tolstoj. Tio montras, ke Ia Bahaism o respondas  a! n u n 
tem pa evoluo.

Cetere ni bone  kom prenos  la plenan signifon de 
la Bahaism o nur se  ni pritraktas Ia praktikan Bahaismon. 
La esenco de la religio ne  estas la metafiziko, sed la 
moralo.

Tiun moralon regas la leĝo de  la amo, kiun instruis 
J e su o  kaj ĉiuj profetoj. Sed  en Ia praktiko tiu leĝo povas  
esti tre diverse interpretata. La interpretado de Baha-Ullah 
estas certe unu el la plej larĝaj kaj puraj, per kiuj povas 
kontentiĝi la m oderna konscienco.

La leĝo  de am o ne  sole estas instruo, kiu devas regi 
la individua v i v o n ; ĝi estas esence socia, kaj devas regi la 
socian vivon en ĝia tuta d i s v o lv io .

Baha-Ullah, sekve de tiu leĝo, severe jugas  la ideon 
pri la moderna patriotismo. La am o  al la hejma tero estas 
justa, sed  ĝi ne devas esti ekskluziva. La hom o am u sian 
landon pli ol sian he jm on  (tia estas la d o g m o  de ĉiu pa
trioto), sed Baha-Ullah a ld o n a s : li am u la Dian m o n d o n  pli 
ol sian landon. La patrio tismo do aperas kiel meza etapo 
sur Ia vo jo  al sinofero, ĝi estas nekom pleta  kaj hibrida 
religio, kiu devas esti superata. Baha-Ullah ĉiam substrekis 
kiel unu el la plej gravaj celadoj la idealon pri m onda  paco. 
Sed li opiniis, ke estas absurde  malpermesi al la nacioj uzi 
armilojn, se tion oni en aliaj cirkonstancoj perm esas al h o m 
grupoj.  D um  M ahom eto  kaj eĉ Bab perm esis  la armitan 
bataladon por la defendo de  I’ kredo, Baha-Ullah diris al 
siaj d isĉ ip lo j : „ Estas pli bone, ke vi estu mortigatoj ol 
mortigantoj. “ Al la persekutoj la Bahaanoj ne rezistis pe r
forte. D ank’ al tiu s in tenado  finigis la religiaj militoj, kiuj 
ensang ig is  Pers ikon  ĝis 1852, kaj la materia d isvolv igo  de 
la Bahaism o prosperis.

Tamen Baha-Ullah, pro sia pli fleksebla kaj malpli .logika 
spirito de orientulo, ne eltiris el Ia principo de nerezisto  la 
samajn ekstremajn konsekvencojn kiel Tolstoj. Efektive, se 
oni severe akceptas tiun principon, la rolo de  la registaroj 
ne plu ekzistas, ĉar ĉia registaro bezonuzas Ia forton. La 
socia doktrino de  Baha-Ullah havas nenion revo luc ian ; li 
o rdonas  la respekton de la leĝoj kaj la konservon de la 
individua propraĵo. Li eĉ estas leĝodonanto .  Kiel tiom da 
aliaj mistikuloj, de M ozeo  ĝis Ignacio de  Loyola, Baha-Ullah 
estas sam tem pe praktikulo kaj organizanto. Li difinas la 
kom petentecon de  konsilantaro, Beitu’l-Adl, kiu zorgas  pri 
Ia ordo en la civito de  la Bahaanoj. Tiu konsilantaro cetere 
havas pli pedagogian  ol politikan rolon. Antaŭ ol kuraci 
Ia malbonajn sociajn efikojn, oni devas antaŭforigi iliajn 
kauzojn. La registaro havas la nepran devon zo rge  kontroli 
la edukadon  (ne  sole  la instruadon) de la infanoj: „Ĉiu 
patro  eduku sian filon afi sian filinon (tiu emancipo de la 
virino estas notinda novajo en Islamo) pri scienco, literaturo

kaj ĉio o rdonita  en Ia Skribo ;  se iu m alzorgas tion, tiam
la reprezentantoj de  Beitu'1-Adl prenu de li, se li estas rica.
Ia sum on  necesan por tiu edukado, kaj pagu  ĝin . se li 
estas malriĉa*.

Al la B eitu ’l-Adl ankaŭ apartenas la tasko, prepari la 
m ondan  pacon per la organizado de  arbitraciaj juĝantaroj 
kaj per agad o  ĉe la registaroj. Baha-Ullah konstante  insistis 
pri t io :  .K e  ĉiuj nacioj unuiĝu  en la kredo kaj Ĉiuj hom oj 
fratiĝu, por ke pli firmaj estu la ligiloj de reciproka anio 
inter Ia homidoj . . .  La senfruktaj bataloj, la ruinigaj militoj 
ĉesos, kaj venos  la P a c o ! “ Tiel li ankoraŭ parolis en 1890 
du jarojn antaŭ sia morto.

La Esperantistoj scias, ke je la paca vidpunkto  altan 
gravecon aljuĝis Baha-Ullah je la dem ando  pri helpa lingvo, 
kiun li sam e kiel Zam enhof konsideris kiel necesan ilon 
por  la unuiĝo  de la popoloj.  Lia filo kaj posteulo  Abdul- 
Baha rekomendis al siaj adeptoj la lernadon kaj d isvastig
adon de  E sp e ran to .1

La Bahaismo aperas kiel doktrino de  sana kaj goja vivo. 
Gi principe kondam nas la asketism on kaj Ia memsuferigon. 
(ii ordonas, ke ni uzu nian p rudenton ,  iam katenitan de la 
d o g m o , kaj disvolvu ĉiujn energiojn, kiujn al ni donis  la 
naturo. Ni ne devas malsati ia materion, kiu estas alia 
aspekto  de I spirito, sed, kiel jam dirite, ekzistas gradoj 
de dieco. Cio en la naturo ne estas egale bona. Por bone 
vivi oni ne devas senbridigi ĉiujn in s t in k to jn ; oni regu kaj 
kunordigu ilin, kaj uzu nian agem on  por la celoj, kiujn la 
naturo rivelis al ni kiel superaj.

•A '

Tia estas la nova voĉo e! Azio, kaj la m atenrugo, kiu 
aperis ĉe I’ oriento  de I’ m ondo. Ĝi meritas, ke ni atentu 
ĝin kaj ne konsideru ĝin kun malsatema supereco. La do k 
trino de Baha-Ullah certe ne  estas io definitiva kaj ne pre 
zentas sin kiel tia. Ĉio en gi eble ne estas akceptebla de 
Europanoj, ĉar la moderna scicnco donis  al ni p a g p o s tu lo jn , 
je  kiuj ni rie povas  rezigni. Sed se la parolo  de Baha-Ullah 
ne  tu te  kontentigas ĉiujn tiujn postu lo jn , ĝi ne kontraŭdiras 
ilin. Por fariĝi la plena nutrajo de  niaj animoj, ĝi bezonus 
esti kompletigata kaj retrameditata de aliaj Europaj altaj 
konsciencoj. Kia ĝi estas, ĝi tamen povas montri al ni en 
la horoj de I’ nuna konfuzigo  vojon de  pacigo  kaj rekuraĝiĝo. 
Gi redonas al ni konfidon pri la spiritaj destinoj de I’ hom o, 
car ĝi rivelas, ĝis kia g rado  la homara konscienco estas 
laboranta ; ĝi eksentigas a! ni, ke la grandaj nunaj okazant- 
ajoj eble ne  estas tiuj, pri kiuj ni pensas  kaj bruas.

Laŭ Cti. Bauduin.
Trad.: A. R.

La nacieco de la edziniĝinta virino
La Eŭropa milito rejunigas ĉiujn problem ojn. Aparte en

la jura fako, malnovaj lernejaj dem andoj subite  rediskutiĝas
kaj sin trudas al la a tento  sub interesa kaj nova aspekto.
Tia estas inter aliaj la dem ando  pri la nacieco de la edzin ig
inta virino.

Antaŭ la milito kaj ĝ is  nun, ia pli multaj Eŭropaj ieĝ- 
» aroj alprenis preskaŭ similajn regulojn pri la nacieco de la 

virino. Tiu ĉi, je  la edzinigo, plenrajte akiras la naciecon
^  ................................. * • ' »•

1 Unu el la verkoj de Baha-Ullah .K asito j Vortoj- est.s tradukita en Esper- 
anton el la p e n a  lingvo. (Eldonis British Esperanto-Associatlon.) En Persujo 
Esperantaj kursoj estas arangitaj en Bahaanaj rondoj.

»
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cl t- sia edzo, sen la bezono klopodi por formala r e s a n i g o .  
Aliparte <*i per tio perdas la naciecon de siaj gepatroj kaj 
povas gin reakiri nur post dissolvo de la edzigo kaj sp e 
ciala peto.

I r e  malmultaj estas la landoj, kiuj ne akceptis la devigan 
r e g n a n o n  de la virino. O ni citas Aŭstralion, kie la virino 
estas libera konservi la antauan naciecon, Marokon, kie la 
nemahometatia virino konservas la francan naciecon malgraŭ 
la edzinigo, la Respublikon de Ekvatoro, kie la virino perdas 
la Ekvatoran naciecon nur se ŝi forlasas la landon.

Oni antaŭ la milito apena» rimarkis tiujn regulojn. Oni 
opiniis, ke la nacieco de la virmo ne estas io grava, car ŝi 
ne militservas. Kun la milito, kiu subite fosis abismojn 
inter la popoloj kaj efikigis gis tiam ne konatajn prem- 
decidojn kontraŭ la c e lp e r s o n o j ,  la dem ando pri nacieco 
farigis ekstreme grava. La nuna juro  estis tiam severe kri
tikata en la feministaj rondoj. Oni unue ĝin riproĉas pro 
giaj malgejaj praktikaj konsekvencoj, poste pro tio, ke ĝi 
atencas la liberecon de la virino.

La praktikaj konsekvencoj estas konataj. Sekve de sia 
alinacianiĝo, virinoj origine francaj, edziniĝintaj kun ger
manoj logantaj en Francujo, trovigis germaninoj je la milit
deklaro. lli estis internigataj, poste evakuataj al Germanujo, 
kiun ili tute ne konis, kaj kie iii ne povis  senti sin bone. 
La saman inversan fenomenon citas la feminista germana 
gazeto  „ Die F rauenbew egung“ : virinoj origine germanaj, 
edziniĝintaj al francoj au al angloj logantaj en Germanujo, 
estis internigataj en Germanujo kaj en tia situacio travivis
malgejajn tagojn.

Rilate al la principo mem, oni dum  la milito povis 
konstati, ke rnultaj virinoj edziniĝintaj kun fremduloj spertis, 
kiel potence ili restas alligitaj al sia malnova patrolando 
kaj ili kiel perfortan agon konsideris la fakton, ke oni al 
ili trudis la naciecon de I’ edzo. Kial la virino ne havus 
la rajton konservi je la m om ento  de I' edzigo  sian mal
novan naciecon, same kiel ŝi rajtas aparteni al alia religio 
ol sia ed zo ?

La feministinoj tendencas proponi aii ke la virino kon
servu sian antauan naciecon aŭ ke, edzinigante, ŝi povu 
elekti inter la origina nacieco kaj la edza nacieco, aii ke ŝi 
sam tem pe konservu ambaŭ naciecojn.

Kion pensi pri tiuj kritikoj kaj p ropono j?
Entute ili estas simpatiaj kaj salutindaj, ĉar ili penas 

forigi, okaze de  estontaj militoj, la malfeliĉan situacion de 
multaj virinoj kaj aliparte celas sekurigi al la d uo no  de la 
hom aro  pli grandan liberecon. Tamen, kie! ni poste montros, 
ili ne sufice atentas aliajn m ili tfakojn ,  aliajn virinajn sentojn 
kaj precipe certajn gravajn familiajn necesaĵojn.

La situacio de la internigitaj kaj evakuitaj virinoj estas 
ja malgoja, kaj estas tre bedaurinde, ke la militantaj statoj, 
dezirante rapide amasenfermi kiel ŝafojn la civilpersonojn 
de la malamikaj landoj, ne povis elekti inter ili kaj lasi ian 
liberecon al la virinoj devenintaj de la propra lando. Sed 
oni ne imagu, ke la inversa lega situacio es tus  doninta  pli 
favoran rezulton. Efektive, se la virino konservus sian an
tauan naciecon, la francinoj, kiuj edzinigis kun germanoj 
logantaj en Germanujo kaj la germaninoj, kiuj edzinigis kun 
francoj logantaj en Francujo, es tus  internigitaj kaj evakuitaj 
anstataŭ la virinoj, pri kiuj ni jus aludis. Sub la nuna juro, 
ili ne estis maltrankviligataj; ili povis hejm e resti, plue 
edukadi siajn infanojn, flegi la edzon, se tiu ĉi hejmenrevenis 
malsana aŭ kripla.

Aliaj praktikaj konsekvencoj tiel bedaŭrindaj estus do 
okazintaj, eble eĉ pli bedaŭrindaj, ĉar dum, laŭ la nuna 
sis temo, la virinoj estis evakuataj ekster la lando, kie nek 
la edzo. nek la infanoj povis resti, laŭ la alia solvo ili estus 
evakuitaj el la lando mem. kie trovigas ilia hejmo. Estas

do pli normale elpeli edzinon  al la lando, por  kiu batalas 
ŝia edzo, o! elpeli ŝin e! la lando, kiun la edzo  defendas .1

Kia ajn estas la lega solvo de  la p roblem o pri nacieco 
de la edziniginta virino, oni ne  povas  malhelpi, ke la virino, 
kiu edzinigas kun fremdulo troviĝas en kruela situacio, se 
milito okazas inter ŝia nova kaj ŝia m alnova patro lando. La 
dramon kaŭzas ne  la lego, sed la milito.

Rilate al la principo, la ideo lasi al la virino ŝ ian  mal
novan naciecon por respekti siajn sentojn  kaj ŝian liberecon 
estas valora, sed kredi, ke lasante al ia virino ŝian originan 
naciecon oni nepre favoras ŝin, m ontras  nesufiĉan supe r
rigardon de la problem o. La virino ja ofte aligas al la 
nacia idealo de sia edzo, kaj ni ĉiuj konas  multajn virinojn, 
kies koro pli fervore batas por sia nova patrolando, ol por 
la malnova. En tiu rilato la ju ro  estas psikologie prava, 
instigante la virinon aligi al la idealo de  la nova h e jm o 
lando pli ol al tiu de la m alnova .  Ĉiu edziniganta virino 
heredricevas el sia familio kaj el la edukiteco certajn tra
diciojn. kutimojn, ideojn. P o r  fondi novan socian ĉelon, 
sian propran hejm on, la pli mallarĝan familion konsistantan 
el la edzo, el ŝi m em  kaj el la infanoj, si devas  rigardi al 
la es ton to ,  forlasi parton  de tiu tradicia heredaĵo kaj, kun 
sia edzo, elkrei novan  idealon. Se ŝi estas fremda, la tra
dicia heredaĵo estas ankoraŭ pli p e z a ; tro konservema virino, 
kiu nenie! penos  kom preni la nacian idealon de  sia edzo 
kaj de siaj estontaj infanoj, riskas malfeliĉigi la hejmulojn. 
Prava estas la juro, preferante la virinon, kiu rigardante al 
la es ton to ,  gojas, ke ŝi povas en la nova he jm o ne esti 
fremdulino, sed la sam landanino de la edzo  kaj de la 
infanoj. Kvankam ŝi konservos en  !a koro pian rem em oron  
pri la prapatroj, ŝi tie! pli efike laboros al la form ado de 
la nova familio kaj al t ies unueco.

En multaj rilatoj estas necese meti kontraŭ la sociala 
principo de la plej granda libereco de I’ geedzoj la alian 
socialan principon de la familia unueco. Kvankam oni ne 
devas trouzi tiun principon, kiel oni faris dum tiom da 
jarcentoj, por subprem i la virinon aŭ ĝin senigi e! siaj bienoj, 
oni, Sajnas al ni, povas gin juste  akcepti en la d em an d o
pri la nacieco.

La familio, en kiu la edzo  kaj la edzino apartenus al 
malsamaj naciecoj estus unue tre genata  el la administra 
kaj lega vidpunkto . Ĉu oni vidas tian familion, en kiu la 
sinjoro estas regnano rajtanta establigi en la tu ta  lando dum  
la sinjorino estas fremdulino kaj bezonas perm eson por 
res tad i?  Ĉu oni vidas tian hejm on, kie ĉiu afero inter la 
edzoj naskas problemon de  privata internacia juro, konflikton 
pri kom petenteco  aŭ le ĝ o ?  Cu oni vidas ia situacion de la 
aliaj personoj kontraŭ tiaj familioj, ĉe kiuj du malsamaj 
leĝoj regus la geedzojn , kaj ĉiujn insidojn, kiujn tia stato 
ebligus kontraŭ la kreditoroj de la g e e d z o j?  Multaj virinoj 
havus, tiam pli ol nuntem pe, la nekonscian sen ton , ke ili 
estas en ne klara situacio, Car ili restas hejm e r frem dulino". 
Tia sento eble ne instigus ilin klopodi por regnaniĝo, sed 
ĝi konstante suferigus ilin.

Ni do kredas, ke, konsiderante la familian unuecon  kaj 
ĉiujn moralajn g e n o jn , rezulteblajn el la diversnacieco de  la 
geedzoj,  oni devas, a lm enaŭ nun tem pe kaj kun la nunaj 
moroj, ne akcepti la allogan solvon lasi al la virino la liber
econ aligi aŭ ne aligi al la edza nacieco. Sajnas, ke la 
lego estas prava solvante  mem la dem andon pri la nacieco 
en la hejmo, por eviti la konstan tan  senton de g en o  kaj 
malcerteco, kiun kreus la libera elekto.

1 T i a j  k o n s t a to j  p o v u s  s u g e s t i  ia id eo n ,  k e  la v i r in o  d e v a s  ak ir i  la n a c ie c o n  
d e  I’ e d z o  k ia m  tiu Cl l o g a s  e n  Ia p r o p r a  p a t r o l a n d o  kaj ,  k o n t r a ŭ e ,  k o n s e r v a s  s i a n  
nac ieco n  se si e d z i n i g a s  e n  sia l a n d o .  T a m e n  t i u  s o l v o  a n k a ŭ  p r e z e n t a s  rnal- 
o p o r t u n a j o j n : la n ac ie c o  n e  d e v a s  d e p e n d i  d e  la h a z a r d o  d e  V u n u a  e n lo ĝ iĝ o ,  k iu  
e s ta s  o f te  n e d a u r a ,  ka j  kiel  la al iaj  gi  m a lu t i l a s  al la p r i n c i p o  d e  la f a m i l i a  u n u e c o ,  
pri  k iu  ni  p o s t e  pa ro los .
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E n  Ja ko lo  de  Ia virino, kiu edzinigas kun fremdulo, 
ĉiam estos  interna latenta konflikto, kiu milit tempe povos  
farigi doloriga kaj tragedia, sed  ĉu la nuna  juro  ne instigas 
la virinon solvi la konflikton per la decido, kiu estas la 
plej konforma al Ia logiko de  la v iv o ?

Ni kom preneble  ne  pretendas, ke per tiuj kelkaj linioj 
ni definitive solvis tiun malfacilan prob lem on. Estas eble, 
ke je malproksima aŭ proksima tago, la virino, absolute 
egala je la viro en  ĉiuj aferoj d e  la vivo, cesos konsideri 
kiel devon  la aligon al la nacia idealo de  I’ edzo  kaj eĉ 
opinios, ke ŝi, sam e kiel tiu ĉi, rajtas decidi pri la nacieco 
de  la infanoj. Sed  espereble tiam la popoloj estos ĉesintaj 
sin reciproke mortigi kaj la p roblem o de  la nacieco ne plu 
es tos  tiel tragedie grava kiel nuntempe.

Albert Picot.
T r a d . A. R.

Militaj aforismoj

La milito, necesa malbono %

i. Estas tro dangere aserti, ke la milito estas necesa 
m albono kaj, ĝenerale, ke ekzistas necesaj malbonoj.  Oni 
povas  entuziasmigi tiel multe por siaj ideoj, ke oni baldaŭ 
kun plezuro jesos  tiun ĉi necesan m albonon  kaj ioni post 
iom oni forgesas, ke ĝi estas malhono. D o:  ni diru, ke 
ne ekzistas necesaj malbonoj.

II. La vorto necesa kasas e legantan  jonglaĵon, ĉar 
ĝi enhavas du preskaŭ kontrauajn sencojn. U nue ĝi s ig 
nifas tion kio, eĉ malutila, ne povas esti malhelpata kaj 
devas esti elportata, ĉ i  signifas ankaŭ la plej altan gradon 
de Ia utila. Estas nur tro facile pasi de la unua al la dua 
senco, kaj, per unu afhemista turno, oni transformis la m al
utilan en utila. Necesa m albono  farigas utila malbono, 
bona malbono.

Universala paco

Oni devas alproksimigi al la universala paco efektivigante, 
kiel jam Kant komprenis,  federon de  liberaj statoj (Civitas 
gen tium ) kiu enhavus de tago  ai tago  pli da aliĝantoj. Sed 
oni devas respekti la internan liberecon de ĉiu atiganta ŝtato. 
Tio estas grava. Oni ne devas aspiri al unu sola ŝtato, kiu 
unu igu s  la m ondon . La unuaj ŝtatoj estas jam tro grandaj, 
tro unuigitaj, krom se, ekzemple Anglujo, ili respektas 
skrupule la lokajn tradiciojn kaj liberojn. Efektive neniu 
registaro povas  diri, ke ĝi trovis la idealan civitanecon. Ĉiu 
registaro devas konsideri sian formon kiel eksperimenton, kiel 
provon, kiu povas  esti malfelica kaj kiun ĝi ne devas altrudi 
tirane al la m ondo. Kontraŭe, oni devas ebligi la plej 
grandan nom bron de diversaj eksperimentoj. Per leĝo de 
la vivkonkurenco, la plej bonaj formoj, la plej bone adaptitaj 
ĝeneraliĝos de si mem. Cetere, estas eble, ke la samaj 
formoj ne estas egale  favoraj al ĉiuj popoloj,  kaj ke Ĉiam 
ankoraŭ ekzistos certa diverseco. Ŝ tato  unuiganta  la m ondon  
estus  la plej terura t i r a n e c o : je tiu ĉi prezo estus pli bone 
konservi la militon.

Moluskoj

La moluskoj sekrecias sian selon kaj plej poste  tiu ĉi 
Selo ilin enkarcerigas.

Tiamaniere estas kun niaj agoj, kun niaj kutimoj, kun 
niaj opinioj, kun niaj paroloj. Tiamaniere estas por  unu 
popo lo  kun ĝia lingvo, kiu estas la sekrecio, poste  la limo 
de ĝia penso.

Disvolvo

Oni pravigas la militon per Kristo, oni pravigas ĝin per 
D a r r in .  Tio estas sam e malsaga.

Ĉar la evoluo estas la leĝo de Ia vivo, la kondiĉoj de 
nia vivo ne  plu estas tiuj de  la antropoidaj simioj. Estas 
kredeble, ke niaj unuaj praavoj pli aŭ malpli vivis en akvo. 
De tie oni devus konkludi, ĉu' ne, ke ni devas droni por 
v iv i?  —  Sed ni ne  plu estas fiŝoj. Same, niaj praavoj 
vivis en la sango  kiel la fiŝoj en la akvo. La lukto por 
la vivo estis kondico por la estinta d isvo lvo ;  la interkon
sento  por la vivo estas la es tonta  kondico.

♦

Registaroj

I. Hieraŭ mi renkontis  veturilon de balaaĵoj. Sur la 
pinto  de tiu ĉi barelego plenigita de  koto, tronsidis la ko n 
dukanto  kaj rigardis la pasanto jn  de la alto de sia malestimo. 
Lia rigardo estis tiel komike fiera, ke mi ne povis  ne ridi 
interne kaj eĉ rideti ekstere. Sam tem pe mi diris al mi, ke 
mi havis tie la bildon de  registaro, de la „Stata veturilo" ,  
mankis nur la homoj, kiuj sin jetas sub  la radojn, adorante 
tion, kio trairas ilian korpon kaj ilin detruas. Se iii scius, 
kio estas interne, ili ŝ topus  sian nazon.

II. Ciu pop o lo  havas siajn mankojn, kaj la registaroj 
estas la grandigantaj speguloj ne  de  la an im o de  I’ popolo j 
sed de iliaj m a n k o j : Registaro supozas  vantecon, kaj vanteco 
esceptas profundecon de I’ an im o. Ĉiuj popoloj valoras pli 
ol siaj registaroj, kiuj estas iliaj karikaturoj. Kaj unu cl la 
kaŭzoj, kiuj helpas krueligi la malamon inter la popoloj,  
estas, ke ĉiu el ili juĝas  la aliajn laŭ tiu ĉi karikaturo.

III. Kial la popolo j sin juĝas  laŭ siaj reg is ta ro j?  Ĉar ili 
kredas, ke la registaro estas ĉi tie la necesa afero. La g a 
zetaro sub tenas  tiun ĉi superstiĉon, ĝi estas la granda kulp
ulo. La homoj kaj Ia okazajoj havas en la spirito de la 
popoloj la gravecon, kiun al ili donas  la gazetaro. Nu, la 
gazetaro  faras bruon de sovaĝuloj pri la faroj kaj gestoj de 
la stataj ĉefoj, pri iliaj vizitoj, pri iliaj festenoj, pri iliaj 
malbondigesto j kaj pri iliaj tagnoktaj verkoj, kiujn ili pre
zentas ĉe la deserto, levante la g lason da ĉam pano, kaj kiuj 
ĝenerale  estas maipli interesaj ol tiuj de la ebriaj laboristoj 
ĉirkaŭ la tablo de  kabareto (tie a lm enaŭ estas vivo). Se la 
gazetaro  konspirus silenton pri la tu ta  «polit iko- kaj se  ĝi 
okupiis la publikon pri aferoj de  arto, de filozofio, de  poezio  
kaj de scienco, —  la popo lo  fidante cion admirus, kiel ĝi 
fidante admiras la registaron, kiel en la m ezepoko  ĝi ad
miris fidante la sanktulojn, la pastrojn kaj la m onahojn . Ĝi
admirus nekomprenante , eble, -...  ne pli ol ĝi kom prenas
iom eton de la politiko, sed ĉu tio  ne pli multe va lo rus?  
Nur, ekzistas la kaŝitaj flankoj kaj butikoj. Kaj la elektantoj. 
Kaj la gazetaro  devas esti s u b te n a ta : la papero  estas kara.

Charles Haudoin.
Trad.:  M. K.

' El r e v u o  „ W is s e n  u n d  I . e b e r r ,  Zur ich .
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La kuracistoj-specialistoj
Rakonto de Tristan Bernard

T r i s ta n  B e rn a n !  es ta*  u n u  el  I .t plej  l am a j  n u n t e m p a j  t iu m o rv e rk i s to j  I r anca  j. 
i.i v e rk i s  i n u i t a jn  s u k c e s a j n  t e a t r a j o n ,  ol k iu j  un u  f i  ili e s t i s  t r a d u k i t a  e n  n ian  
l in g v o n  unii la t i to lo  .L a  /mula lingvo sen profesoro". Tris tan  B e r n a r d  e s ta s  tu te  
s im p a t i a  .ii n ia  m o v a d o .  O n i  i n t e n a s  p rez en i !  un u  el liaj t e a t r a jo j  f e  la P a r i z a  
Kongre»*).

La moko neniam senarmigos antan la medicino — kaj tamen, 
ni povas ĝin diri, la kuracistoj neniam estis tiel seriozaj kaj tiel
lertaj kiel hodiaŭ.

Sed oni ru- obeas iliajn ordonojn. Oni vizitas ilin kiel savontojn 
kaj se oni ne estas resanigita post ok tagoj, oni cesas obei al iliaj 
receptoj. Tiam oni diras: .Tiu nenion faris al in i . . .*

Tio okazas, ĉar vi ne auskultis lin. Se vi estus lin auskultinta, 
li vin « stus resaniginta Sed por tio vi devas obei lin dum kvar, 
ok monatoj, la necesa tempo.

Vi konas Simeon . . .  listas tiu granda barba knabego, kun 
redingoto. .Jes . . .  Vi ja konas lin. Simeon venis vidi min anta ti 
kvar jaroj. I i sciis, ke mi ĉiam rilatis kun la eminentuloj de la 
Pariza kuracistaro. Simeon pezis tiam ducent-sesdek funtojn. Li 
volis malgrasi^ . . .  Mi montras ai li la adreson de doktoro Bel- 
arthur, strato Lafayctte . . .  Li iras t i e n . . .  Belarthur ekzamenas 
lin . . .  kaj lin submetas al reĝimo, kiu estis jam doninta belegajn 
rezultatojn, nome la ekzercojn de longa markado. Du horojn ma
tene, du horojn vespere. Post ses semajnoj Siineo malgrasigis je 
dudek-kvin funtoj.

Tiam estis trovite, ke liaj maleoloj estas iom malfortaj por la 
maso de lia korpo. Li ne povis plu marSi. Liaj piedoj estis tute 
^velintaj. Li venis vidi min. Mi konsilas tiani ai li doktoron Schitz- 
mer, el austria deveno, kiu kuracas la malsanojn de tiu speco per 
piedtenoj en la koto, tio estas en malsekigita argilo. Simeon sekvas 
trimonatan kuracon, kaj post tri monatoj liaj piedoj estis tute re
sanigitaj. .Ali!" li diris al mi tiam, .kiel danka mi estas al vi! 
Kian senSarĝiĝon mi sentas, ne havante plu tiujn dolorojn ĉe la 
maleoloj. Mi estus tre feliĉa, se mi ne havus tiujn gorĝdolorojn!“

Vere mi devas diri ai vi, ke devante trempi tiel la piedojn en 
la malseka tero, li malsanigis je la laringo, kiu lin multe suferigis . . .  
Sed. por kuraci tion, nenio pli facila. Mi rapidis konsili al li dok
toron Cholamel. Cholamel rimarkis, ke multaj gorĝdoloroj estis Mul
dataj al malbona cirkulado de I' sango en la trafieo. Li revivigas 
tiun organon per elektrokuracado. Simeon sekvis tiun kuracon kaj 
tio okazis dum kelkaj monatoj apenaŭ. Lia gorĝdoloro tute malaperis.

Malfeliĉe Simeon apartenas al familio de nerviroj; li suferas 
de speciala nervemo, kiu estas treege incitata per la elektro. Lin 
kaptis tre gravaj krizoj. Ĉiutage li tri aŭ kvar fojojn svenis . . .  
Mi diris al li: .Mia kara, oni ne devas resti tiel. Iru vidi doktoron 
Langlevent kaj demandu lin pri via stato. Li elkuradis al vi tion 
per unu manturno*, l anglevent prenigis al li bromidon. La bromuro 
estas efikega en la nervmalsanoj, se oui prenas ĝin konforme al la 
receptoj de ta kuracisto. Nek tro. nek maltro. Simeon konformigas 
skrupule al ia ordono de t' doktoro. Kaj post tre mallonga tempo 

ses monatoj la nervaj akcidentoj malaperis. Mia amiko re
prenis sian normalan vivon.

Sed li havis iom ^agrenan humoron, kiel ĉiuj personoj, kiujn 
suferigas la stomako. I.a bromuro, kompreneble, ne estis konsilinda 
por ia stomako ..  Kiam oni suferas pro stomako, oni ne devas 
heziti. Oni iras vidi profesoron Biridoff. Li resanigas vin en unu 
sezono. Mi sendis Simeon al la profesoro, kiti lin ekzamenis kaj 
lin submetis al reĝimo de farunajoj. Tre malmulte da viando, mal
multe da vino, akvon kaj kacojn de fazeolo, kacojn de terpomoj, 
kacojn de rizo: Simeon resanigis en malmulte da tempo.

f.i pro tio estis ire feliĉa. Mi renkontis lin hejme, sur la Stup
aro, venantan por danki al mi. Li suferis iom . . .  ĉar li estis tre 
grasa. Kompreneble, nur farunaĵoj! . . .  Li ne pezis pli ol 322 
funtoj . . .  Tio estis tro . . .  .Oni devas atenti t ion ',  mi diris al li, 
.kaj malhelpi . . . “ — .Sed*, li respondis al mi, .se  mi rekomencas 
malgrasigo oni ree mapigos min, miaj maleoloj ŝvelos denove, 
k. t. p , k, t. p.* — .Ne koncernas margon*, mi diris al ii. .Estas 
aliaj rimedoj por malgrasigo Mi iros tuj kun vi ĉe alian el miaj 
amikoj, doktoro Lerenchery.“

Lerenchery konsilas precipe la rajdarton, sed ne la hazardan rajd
arton. Ne sufiĉas preni ĉevalaĉon el maneĝo kaj fari malgrandan 
ĉirkaŭiron en arbaro. Lerenchery faris dekdupaĝan programon, kiu 
montras la horojn de eliro, la nombron kaj la daŭron de I' trot- 
tempoj, de I’ galoptempoj . . .  Simeon elektis cevalon tre fortan, tre 
viglan kaj komencis siajn ekzercojn.

Nu, li komencis antaŭ tri tagoj kaj lia pezo jam malgrandiĝis 
je tridek-ses kilogramoj. Tio estas rezultato!

Mi devas diri a! vi, ke ii falis de I’ cevalo ĉe sia unua eliro 
kaj oni devis tranĉi lian maldekstran piedon, kiu pezis precize 
tridek-ses kilogramojn.

Jen do homo, kiu ĉiam laŭlitere sekvis U kuracistajn ordonojn 
kaj ricevis de la medicino ĉion, kion li postulis de ĝi.

Trad.: Marg. Iv. Kr-ofĵ.

La ĉaro de Kronos1
de Karl Spitte ler

La ĉaro Kronosa silente vojiras.
Al kiu direkto? Neniu ĝin diras.
Nebulo kovras la signojn de I’ relo,
Neniu gvidanto kondukas al celo,
Gi rulas movata de forto supera,
La radojn sekvas nokto mistera.
La tempon senliman ne mezuras Ia sento. 
Kio estas eterno? Kio estas momento? 
Senhalta alternas kreado kaj morto,
Kaj de I’ estint’ forgesigas la sorto. 
Minutoj haltigas, jaroj forkuras,
La mondhorloĝo ne montras ia horon,
La vivon dume malgojo mezuras: 
Mallongan feliĉon, longŝajnan doloron. 
.Unu jaro*, al multaj rapide ĝi pasas, 
Neniun gravan memoron ĝi lasas.
Sed kelkaj, alvenintaj sur la ponto 
Liganta ia estinton al estonto,
Oh, tiuj sentas en la koro,
Ke ne forpasos ia doloro,
Ke malfermigis en la fundo 
Neniam sanigebla vundo. Trad.: Ed. St.

' Kronos estas la dio de la tempo
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Nia agado dum la milito
sias bedaŭrinda, sed ne kontestebla fakto, ke de post la eks

plodo de I’ milito multaj ĝis tiam fervoraj Esperantistoj pres
kaŭ tute ĉesigis sian agadon por nia afero, kvankam ili en 

sia animo restas al ĝi fidelaj. Kiam oni demandas ilin pri la kaŭzo 
de tia sindeteno, ili respondas, ke dum la milito nenio ja estas 
farebla, kaj pli saĝe estas atendi ĝis la pacokonkludo por tiam 
denove labori kun tiom pli vigla energio. Dume, dank’ al Ia enra
dikita ideo, ke .dum la milito nenio ja estas farebla*, multaj grupoj 
ĉe kiuj la nomitaj personoj ludis gvidantan rolon, cesas kunveni 
kaj pereas, la nombro de la abonantoj al niaj gazetoj malkreskas
— ne sole pro la militkondiĉoj —, la enspezoj de niaj organizadoj 
fariĝas nesufiĉaj, sume nia movado perdas forton kaj influon.

Ke la milito neeviteble devis malfortigi ĝin, forprenante per 
mobilizo multajn fervorajn samideanojn kaj malfaciligante ĝis alta 
grado la interpopolajn komunikojn, tion neniu povas nei. Sed 
ankoraŭ pli ol Ia materiaj konsekvencoj de la milito, malfortigas 
ĝin la antaŭjuĝo pri la tiel nomata neebleco de agado dum la milio.

Cetere, estas versajne eraro, kredi, ke tuj post la formala sub
skribo de la pacotraktato, Ia eksteraj kondiĉoj subite refariĝos tiel 
favoraj kiel antaŭ la milito. La nuna krizo profunde ŝancelas la 
moralan, politikan kaj ekonomian fundamentojn de la socia vivo. 
La popoloj serĉas novajn vojojn. Ilin tedas la malnovaj putriĝintaj 
sistemoj kaj aranĝoj; ion novan ili aspiras, sed ili ankoraŭ erar
vagas en ia mallumo kaj ne scias jam elekti. Oni eksentas, ke la 
mondo estas graveda je nova ordo, sed kia ĝi estas, neniu povas 
nun profeti. La militon kredeble sekvos akraj bataloj inter la diversaj 
tendencoj, kiuj alcelas la reorganizon de I' mondo. Ĝi rekutimigis 
la homaron je la uzo de la perforto, kaj ĉio lasas supozi, ke tiuj 
bataloj ne ĉiam hrige.; per pacaj rimedoj. Ĉiuokaze i,. 
ĉu nia generacio ree travivos epokon tiel relative trankvilan kiel 
estis la antaŭmiiita periodo.

Se ni do atendas plenan retrankviliĝon de la monda vivo, ni 
ja riskas atendi tre longe. Pli saĝe estas de nun adaptigi al la 
novaj vivkondiĉoj kaj antaŭvidi, ke dum certa tempo nia agado 
disvolvigos en la tumulta atmosfero de batalema epoko.

Fio ne signifas, ke eĉ en tiaj kondiĉoj frukta agado ne estas 
ebla. Ĝuste la milito montras a! ni la malon tie, kie la Esper
antistoj havis sufiĉe da saĝo kaj morala forto por ne sin fordoni 
al la malespero. Dum en tro granda nombro da lokoj la Esperant
ista vivo dormetas pro la kulpo de la gvidantoj, ekzistas kontraste 
aliaj, kie nia afero ne sole sukcese eltenas, sed ankaŭ ĝojige pro
gresas. Tiu fenomeno ne estas limigata je unu lando aŭ je unu 
regiono specialo favorataj de I’ sorto. Ĝi ne devenas de pli-malpli 
bonaj eksteraj kondiĉoj, sed antaŭ ĉio de la agemo kaj energio de 
la Esperantistaj kondukantoj.

El tiuj ekzemploj ni konstatas, ke, precipe en la lastaj monatoj, 
la intereso de la publiko por Esperanto ne tiel malvigligis, kiel 
asertas la dormuloj por pravigi sian sindetenon. La milito ne nur 
suferigas; ĝj ankaŭ lacigas kaj tedas. Multaj homoj aspiras interesigi 
pri io alia, kaj volonte dediĉas tempon al studoj, kiuj deturnas ilian 
spiriton de la nunaj abomenajo}. Aliparte, pli ol iam sin trudas al 
Ia atento la problemoj pri la estonta kunvivado de la popoloj, kaj 
ĉiu el ni scias, kiel grava en tiu rilato estas la signifo de Esper
anto. La medio ne estas do tiel malfavora kiel oni kredas. Kie la 
kutima agado por nia lingvo estis daŭrigata, oni ĝenerale konstatas, 
ke la kursoj estas ne malpli bone vizitataj ol antaŭe kaj ne pii 
malfacila la tasko de niaj propagandistoj. Oni ja ne povas pro
pagandi tute laŭ la antaŭmiiitaj metodoj, sed oni devas ĝis certa 
grado adaptiĝi al la cirkonstancoj kaj provi novajn vojojn.

Bonan ekzemplon pri ia serĉado de novaj agadkampoj montris 
niaj britaj samideanoj. Lastan jaron kelkaj el iii, uzante la tiaman

intereson de la britaj rondoj pri la postmilitaj komercaj rilatoj, 
faris eksperimenton pri diverslanda samtempa aranĝo de kursoj 

i por komeroficistoj kun Ia celo poste interrilatigi la lernintojn por 
i negocaj aferoj. Poste, profitante Ia reformemajn tendencojn, kiujn 
' rilate al la edukaj problemoj disvolvis la milito, ili vigle klopodis 
«

i por prova instruado de Esperanto en la lernejoj. La Eccles-eksperi- 
‘ mento, atentigante pri la pedagogia valoro de nia lingvo, vekis 
| intereson en novaj rondoj kaj estis komenco de serioza agado inter 

la junuloj kaj infanoj. Tiaj ekzemploj estas imitindaj ankan en 
i aliaj landoj.

Ne sole rekomenco de vigla propagando estas dezirinda. La 
J personoj, kiuj ne satas au ne povas publike agadi, tamen multmaniere 
j kapablas utili al nia afero. Ciu konsentas kaj volonte parolas pri 
; la neceso de vigla postmilita agado. Nu. kiel ajn bonaj estas niaj 
j intencoj, ni baraktos en sennombraj malfacilaĵoj, se ni ne de nun 

ĝin serioze preparas. El la granda antaŭmiiita laboro, kiu Sajnas 
jam tiel longe forpasinta, ke ĝi povas esti tute senpartie kaj sen
pasie studata, ni povas eltiri certajn konkludojn kaj spertojn, kiuj 
devas esti utiligataj por la estonto. Multaj eraroj estis faritaj, kiuj 
nepre ne devas ripetigi. Nia agado devas esti pli metoda, pii serioza, 
pli bone organizita. Multo estas detruita de Ia ventego, sed antaŭ 
ol pensi pri ties restarigo, ni bone prijuĝu, tiel ke je Ja tauga mo
mento ni ne facilanime iru sur ia samaj erarvojoj. Ne ĉiuj materialoj 
estos egale bonaj por la rekonstruado. Prepari la estonton per .sen
partia rigardo al la estinto estas ankaŭ utila tasko.

Por ke ni povu tiel vigle agadi kiel ni intencas, estas necese, 
ke ni posedu bonajn armilojn, t. e. trafaj propagandiloj, taŭgaj lerno
libroj kaj vortaroj, aro da bonaj verkoj literaturaj kaj teknikaj. 
Multaj libroj nun estas elĉerpitaj aŭ ne plu haveblaj. Reeldoni ilin 
nuntempe ne elfas facile pro materiaj kaŭzoj, sed uzante Li akir
itajn spertojn, oni povas prepari novajn eldonojn, tiel ke je Ia 
tauga horo ni povu rapide ilin presigi kaj uzi. La milito ankaŭ tule 
ne malhelpas Ia preparadon de sufiĉe kompletaj teknikaj vortaroj, 
kiuj, pro serio de eraroj ŝuldataj precipe al malbona organizo, ne 
ankoraŭ ekzistas en nia lingvo. Esperanto estas preta poi literatura 
uzo, kiel brile atestas aro da rimarkindaj tradukverkoj, sed por 
teknikaj uzoj ĝi ne estas ankoraŭ sufiĉe armita. Unuparte oni nepre 
devos prepari la necesajn teknikajn vortarojn Iau unuecaj metodoj; 
aliparte, ĉar lingvo konsistas ne nur el vortoj, sed el esprimoj kaj 
paroltumoj, oni devos pli ol antaŭe prilabori ĝin por tradukoj de 
teknikaj verkoj, komencante per Ia plej elementaj kaj necesaj. Ni 
dezirus, ke en la estonto oni traduku malpli da literaturaj verkoj, 
kaj sin okupu pli multe pri adapto de nia lingvo al teknikaj uzoj. 
Tio estos pii malfacila kaj malpli agrabla por la tradukontoj, sed 
ankaŭ pii utila por la pliriĉiĝo de Esperanto, ĉiuokaze, jen estas 
grava laboro, kiu nun povus esti preparata.

Samokaze ni bcdaŭras, ke niaj lingvaj institucioj tute ĉesis labori 
kaj kvazaŭ ne plu ekzistas. Ni ja scias, ke la nuna malfacileco di
la interŝtataj komunikoj estas grava geno; ĝi tamen ne tute mal
helpas internacian laboron, kiel pruvas la ekzemplo de UEA.

La laboro por prepari trafan postmilitan agadon certe ne mankas, 
sed mankas sufica nombro da laborantoj, ĉar tra multaj en niaj 
vicoj estas kaptitaj de la ideo, ke rii devas .atendi*1. Estis per
mesite tion diri en la unuaj monatoj de la milito, kiam la plimulto 
pensis, ke ĝi estas nur mallonga provizoraj^) kaj haidan revenos la 
normala vivo. Ni nun vidas, ne nur ke la milito tute ne estas 
finita, sed ke senĉese okazas novaj faktoj, tiuj tre dubigas pri gia 
baldaŭa fino kaj pri la posta retrankviliĝo de I' mondo. Anstataŭ 
atendadi senfine ion, kio eble ne venos antaŭ Ire longe, ni elturniĝu 
kaj agu laŭ ia cirkonstancoj, forlasante plej rapide tiun dangeran 
militmentalecon, kiu, se ni ne energie reagas, kondukos nian Sipon 
al marfundo, de kiu ni ne plu povos ĝin suprentiri. H. N.
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Ni petas», ke  ofi i b o n v o l u  s e n d i  <*Jujn k o m u n i k e j o j n  u t i la jn  po r  la r e d a k t a d o  
(Ur Uu k r o n ik o  ĉ iu m o n a t e  an tar i  la 20«. Ni p l e z u r e  en p re so »  c iu jn  i n fo rm o jn  pri 
kumoj, p a ro la d o j ,  n o v a j  g r u p o j ,  festoj ,  k. t p .  kaj ti utu k i o m  ili h a v a s  n e u t r a l a n  
k a r a k t e r o n  k o m u n i k o j n  d e  1« naciaj sonetoj. k ies  o r g a n o  e s ta s  m o m e n t e  
i n t e r r o m p i t a .

Austrio-Hungario.
('.erveni; K os t elee: f-ino J. Supichova faris paroladon. I'niha :

I.a virina grupo kunvenas ('iumerkrede sub la gvidado de Idilio 
J. ŝupichova, kiu ankan redaktas Esp. rubrikojn en .Mal.' Ctenar* 
kaj „Rozkv<-t“. listas multaj interesuloj pri Esp., ankaii inter milit
istoj Waribera-Munta!: Okazas kurso por lernejaj infanoj kaj 
alia poi oficistoj de la tiea ferproduktejo, ambaŭ gvidataj de S-ro 
v. f idi. Wien. (le la januara kunveno de Esp. Unuigo, ĉeestis 
ĉ. KM) pemonoj. S-ro D-ro f i  Sos, Del. UEA, raportis pri la dum
milita llsp. literaturo. Ustis ankan aliaj interesaj paroladoj kaj 
deklamoj. Proi. (iliick komencis novan elementan kurson.

Britujo.
Abery$twith: S-ro Jack Hdvvards taris raporton en la L iteraj 

Society. H akkei! (Yorks): S-ro li. H. Johnson faris propagandan 
paroladon, el kiu sekvis pligrandigo de la jam starigita kurso. 
Btrtninghutn: S-ro W. II. Garbutt gvidas kurson ĉe la Universitato.
I.a tlsp. Societe progresas kontentige. —- l ir is to n : fil raporto de 
la sekretario S-ro Ad. Dorlencourt rezultas, ke la progresoj de la 
societo estas tre kontentigaj. /{risto/: I.a grupo aranĝis du 
kursojn, por lernantoj kaj por jili spertaj. Oii faris inuite da pro
pagando en la jiedagogiaj rondoj per la broŝuro pri la Ecclcs-eks-
perimento. ...  Coivdenbeath (Pife): (impo estas fondita dank’al la
agado de D-ro J. Boyd Priinmer. Udi 11 burkii: Ĉiusemajne okazas 
ĉe la grupo parolado pri komuninteresa temo. I.a vendado de la 
libroj multe pligrandigis kompare kun la lasta jaro. Ĉe Ty ne cas tle 
Supplemeutary School okaz-is manifestado por Esp. S-roj J. M. War- 
den kaj Wrn. Harvev paroladis; S-ro W. M. Page faris praktikan 
lecionon Kiel rezulto granda kurso estas arangita. - -  Edgware: 
S-ro Bernard I Ong faris propagandan paroladon. - (ilasgow: S-ro 
Cedric E. Wlute faris paroladon, kiun sekvis nova kurso gvidata de 
S-io J. A. Ferguson. S-ro D-ro Knight paroladis pri Esp. en la ins
truado ĉe la cambroj de la Rega Filozofia Societo. (i reen odi: 
Du kursoj estas gvidataj de S-ino Martin kaj de E-ino Aitken 
Leeds: t a  (‘iujara festo okazis kun bona sukceso. Liverpool: 
( .e la Gardon Subnrb Cooperative Guild, S-ro J. I). Applebaum faris 
paroladon, kiu vekis multe da intereso. Kurso sekvos. ~ Llane/ly: 
Pastro W. li. Harris faris paroladon, pri kiu simpatie raportis la 
Sud-Kimrujaj gazetoj. — London: La koncerto kaj festo, arangitaj

*

de la nova klubo de Morlev College estis granda sukceso. Ceestis 
ĉ. 250 personoj. S-ro Bernard Long faris la propagandan paroladon. 
S-ro Sergent, el Boulogne-sur-Mer, ĉeestis kaj ankan paroladis. 
Mere (Wilts): Novan kurson gvidas E ino E. B. Rutter. Merthvr: 
Grupo estas fondita sub la prezido de Rev. D. B. Jones. Moki- 
grcen (HudderstioUB: S-ro Hearlev Svkes gvidas kurson kun lo 
anoj. X o r ie uli: Ĉe la kursoj eeestas 'iii knaboskoltoj kaj 17 pli 
agaj personoj. Sheffield: Novaj kursoj estas starigitaj. En la 
jurnalo .Sheffield Weekly Neus*, S-ro M. Pearson daurigas Esp. 
rubrikon. \Vatĵord: La kursanoj decidis fondi grupon, kies prez 
estos S-ro J. Pansb. \\isbeadi: Interesa Diservo eti Esp. okazis 
eti ta Pregejo St. Anglistino; ĝin kondukis Pastro A. Stokos, kiu 
ankan faris Ia predikon. Sufiĉe multaj interesuloj eeestis. — IVoking: 
Fondigis nova grupo on Leon-Lev Lernejo.

Panujo.,
Kopenhago: La Konversacia Esp. Klubo festis la IO**» datrevenon 

do sia fondigo. La koncerto ostis tre sukcesa; poste ostis aranĝata 
komuna mankado, dum kiu paroladoj kaj kantoj sekvis unu la alian.

Germanujo.
Aue: S-ro A. Biittner malfermis kurson kun 23 lernantoj. — 

Angsburg: La Esp. Societo aranĝis bone vizititan kaj sukcesan ves
perfeston. — Breslau: Ĉe la katolika Esp. societo .Unueco8, S-ro 
Mielert komencis novan kurson. — Dresden: La societa vivo nun
tempe tre vigligis. Ĉiudinianĉe okazas posttagmeza kunveno, kiu 
celas kunigi ia diversajn grupojn. La nova hejmo de la societo 
sidas f iauptstr. 38. Ĉe la lasta kunveno de UEA, S-ro A. Hegevvald 
interese rakontis pri siaj milittravivaĵoj. — Eisleben: Kurso estas 
komencita. Essen: Ĉe la jara ĉefkunveno de Ia grupo, la ĝis
nuna estraro estis reelektata per aklamo. — Hannover: Oni decidis 
komenci kurson. — Leipzig: La Saksa Esp.-Instituto (Johannisplatz 3) 
vigle laboras, dissendante presadojn, respondante demandojn, k. t. p. 
Dufoje en la pasinta jaro okazis instruistaj ekzamenoj. — Li)ssnitz
i. Erzgeb.: Fondigis filio de la Esp. Unuiĝo Dresden sub la gvidado 
de S-ro A. Biittner. — Sdmeidnitz: La grupo festis la naskiĝtagon 
de. D-ro Zamenhof. Vintran kurson gvidas S-ro Stabler.

Hispanujo.
Sabadell: La grupo .Aplech* aranĝis funebran feston honore 

al D-ro Zamenhof, en kiu partoprenis la urbestraro kaj la kulturaj, 
komercaj kaj politikaj societoj de I’ urbo Matene okazis granda 
manifestado ĉe la strato „D-ro Zamenhof" por meti florbukedon 
sur la marmora s tono ; la urbmuzikistaro ludis .La Espero*; poste 
la urbestro, S r o  J. Grati, d ir .de .Kataluna Esperantisto*, kaj S-ro 
Vilardell, prez. de „Aplech“ faris paroladojn. Posttagmeze okazis 
kunveno ĉe la urbodomo, kun paroladoj kaj deklamoj. La vintraj 
kursoj estas regule vizitataj. Por 1918 la societo „Aplech“ ricevis 
do la urbestraro monhelpon da 350 pesetoj.

Nederlando.
Arnhem: S-ro Froweijn parolis antaŭ membroj de la unuiĝo 

de komercoficistoj; kelkaj decidis formi klubon por studi la lingvon.
— Hago: La festvespero arangita de la H. P. K. E. tre bone suk
cesis. S-ro Witterijk, prez. de. la Belga Esp. Ligo, faris la festparol
adon. Kantoj, muziko, deklamoj kaj amuza teatraĵo agrabligis la 
vesperon. —- Hanti'nuijk: La grupo „Amikeco-Frateco“ konsistas 
nun el 50 inembroj, ĉiuj belgaj internigitoj. S-ro E. Maesschalk 
komencis novan kurson kun 30 lernantoj. En la internigejo estis 
ankaii starigita Esp. societo komedia (sekr. S-ro E. Maesschalk), kiu 
la 29 januaro scenludis sian unuan reprezentadon (.Du Biletoj" kaj 
.La heredajo Klodarec") en Amsterdamo kun granda sukceso. 
Utrecht: La militista Esp. Societo kalkulas nun 70 membrojn. Ĝi 
decidis peti de la militministro permeson porti en la armeo la verdan 
stelon, laŭ ekzemplo de la Lisbona Esp. Societo. — Zwolle: Okazis 
en la Publika Legejo parolado de S-ro H. Menalda, sekve de kiu 
20 personoj sin enskribis por kurso.

Norvegujo.
Kristiansund: Post kurso de S-ro Olav Farstad oni fondis novan 

klubon kun lfi membroj sub la nomo „La volo". Prez.: Enge; 
vicprez.: A. Svendsen; sekr.: F-ino J. Arnesen.

Portugalujo.
Lisbono: Pri) politikaj okazintajoj la Lisbonaj Esp-istoj ne povis 

efektivigi la 15 decembro sian anoncitan feston memorigantan la 
datrevenon de nia Majstro. Tiun feston ili efektivigis la 18 januaro 
ĉe la Nacia Teatro, laŭ speciala permeso de la Ministro de I’ Pub
lika Instruado. Oni ne povus postuli pli bonan sukceson; la vasta 
kaj arta Teatro estis tute plena, kaj la programo estis la plej alloga, 
ĉeestis L. M. la Prezidanto de la Respubliko kun la Ministro de 
I’ Publika Instruado kaj estas notinda la fakto, ke L. M. la Prezidanto 
estis reveninta al Lisbono tiun saman vesperon post vojaĝo al nordo. 
Kiam la Prezidanto montrigis ĉe sia ioĝio la publiko dum pli ol 
dek minutoj varme kaj entuziasme aplaŭdadis lin. Jen nun kelkaj 
detaloj pri la programo: 1-' J , ’ Espero* de la Studenta Orfeono; 
2*- .Sunplena mateno*, portugala komedio, ludata de du el la plej
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Svedujo.
GOteborg: La Esp. Unuiĝo aranĝis grandan feston. Nova 

kurso komencigis kun 25 partoprenantoj. Okazis parolado de S-ro
C. Eriksson pri la temo: .Kion ni gajnis kaj gajnos per Esp.' — 
Skara: Esp. Klubo fondiĝis. Okazas nova kurso gvidata de S-ro 
K. G. Anderson. Sundbyberg: Okazis propaganda kunveno en 
la granda salono de la Popoldomo. S-ro T. Rosengrcn, el Stock
holm, parolis pri .vojaĝo tra Italujo*. Muziko, kanto, dialogo kaj 
danco sekvis. Kurson kun 34 partoprenantoj gvidas S-ro T. Rosen - 
gren. — Stockholm: La laborista grupo projektas novan kurson. 
La „Esp.-amikoj" komencis kurson kun dek anoj. Granda manko 
de vortaroj estas nun grava malhelpo en Svedujo. Espereble tiu 
afero tamen ordigos en la plej proksima tempo. — Tunmersdala: 
S-ro Harngvist, el Skani, gvidas kurson kun 15 anoj ĉe bontemplanoj.

Svisujo.
Geneve: La arta kaj eduka gazeto „Aujourd’hui* publikigis 

tongan artikolon pri la.pedagogia eksperimento en Eccles. - -  Lau
sanne: La nova komitato de Ia grupo konsistas el S-roj Jaquillard, 
prez.; de Lerber, sekr.; S-ino Dro?., kas.; F-ino Buche, S-ro Kres
tanoff. help. La grupo kunvenas ĉiun duan kaj kvaran lundon je 
8 —10 h., 29, Bd. Grancy. — Lugano: S-ro Weilbacher malfermis 
kurson kun 12 lernantoj. — Lyss: La 2 februaro okazis la ĉefkun- 
veno de la grupo, kiu nun kalkulas 14 personojn. La estraro por 
1918 konsistas el S-ro E. Scheurer, Del. UEA, pre?..: S-ino M. VVild, 
vicprez.; S-ro F. Muller, kas.; F-ino KI. Billeter, sekr. Pro la mal
favoraj cirkonstancoj la kunvenoj tiun ĉi vintron ne estis regulaj; 
ankaŭ ne povis okazi kurso. Tamen la grupo ne lacigos. — Zurich: 
Ĉe la ĝenerala kunveno, kiu estis bone vizitata, oni elektis Ia jenan 
komitaton: Prez. D-ro P. Schacht; vicprez.-kas. S-ino P. Sing; sekr. 
W. Perrenoud; bibi. K. Jost; Del. UEA E. Millier. La grupo sufiĉe 
bone progresas. Oni baldaŭ komencos novan kurson.

Usono.
EscondUio (Cal.): Dank'al la afabla propono de ĝia redaktoro 

S-ro Percv Evans, la ĉiutaga gazeto .Escondido Times-Advocate* 
enhavos Esp. rubrikon. — San f  rancisco (Cal.): La Kalifornia Esp. 
Rondaro festis sian trian jarkunvenon kun bona sukceso. D-ro 
Yemans tre interese paroladis pri la valoro de Esp. por vojagantoj, 
S-ro Archdeacon, el Parizo, pri Esp. kaj komerco. — Washinglon 
L). C.: .The Advocate of Peace', pripaca revuo, presis gravan arti
kolon de S-ro G. W. Lee, prez. de I’ Bostona Esp. Societo, pri .Esp.
ilo de la paco*.

Argentino.
Rosario: La klubo havas ĉ. JOO lernantojn kaj anojn; kursoj 

okazos.

amataj geaktoroj de Lisbono; 3e .La rolo de internacia lingvo en 
la modernaj socioj', parolado de D-ro Carneiro de Moura, tre elok
venta oratoro; 4e Poezioj en portugala, franca kaj Esperanta lingvoj; 
5e Hispana kaj itala kantoj; 6* .Punta mantilo* (tre ŝatata portu
gala duakta komedio en versoj). Dum ia festo tre bele, dolce kaj 
arte ludis la Blindula Orĥestro. La neta enspezo de tiu festo estos 
disdonata inter kvin portugalaj homamaj institucioj; Lisbona Esp. 
Societo, organizinto de la festo, neniom ricevos por si kaj tiu ĉi 
fakto igis ia feston tre simpatia kaj aplaŭdinda, ĉar ĝi montris tiel 
la bonajn sentojn de Ia Esp-istoj. La Lisbonaj Esp-istoj estas treege 
dankaj al la Organiza Komitato kaj speciale al S-inoj Etelvina Silva 
kaj Adelaide de Carvalho kaj al S-ro Adelino de Carvalho, kiuj 
multe laboris por Ia bonsukceso de la dirita festo. La 13 januaro 
fondiĝis nova grupo, laŭnome .Lisbona Verda Stelo", (ji celas pre
cipe la enkondukon de Esperanto en la laboristajn rondojn. UEA 
estis oficiale reprezentita en la festo ĉe la teatro kaj en la fondo 
de I’ nova Grupo. — B. M. d'A.

D IV E R  SAĴOJ

UEA en Ia p rak tiko .  — Nia Ĉefdel. en Londono, S-ro 
P. Blaise, komunikas al ni resumon pri Ia servoj, kiujn li lastatempe 
faris kiel reprezentanto de nia Asocio, ĉ i  montras, ke eĉ dum 
milita tempo UEA utilas:

Serĉoj pri perditaj britaj militistoj (de aŭg. 1917, tiuj servoj ne 
plu povas esti farataj de UEA, sed nur de ia R. K.).

Transsendo de leteroj al internigitoj en Germanujo kaj Aŭstrio 
kaj transdono de respondoj al la adresitoj.  Ankaŭ al personoj 
logantaj en Belgujo. (Servoj nun ne plu fareblaj pro uova regulo 
de la registaro, kiu ordonas, ke ĉiuj korespondadoj estu sendataj 
pere de specialaj firmoj).

Helpo donita por sendo de pakajoj de nutrado al internigito 
en Aŭstrio.

Trovo de logejoj por trancaj samideanoj en Londono
Kondukado de fremdaj samideanoj tra la urbo.
Informoj donitaj rilate al bankoj en Francujo kun adresoj di' 

la speciale bezonitaj institucioj.
Serĉoj pri personoj, antaŭe ue troveblaj, en Hispanujo kaj 

Ameriko. (Trovitaj.)
Serĉoj por rusa samideano pri sidejo di- speciala societo belga. 

(Adreso kaj plenaj informoj trovitaj, kvankam la samideano antaue 
sercis vane duni monatoj.)

Klopodoj faritaj por helpi samideanon italan esti akceptata kiel 
interpretisto en ia Brita armeo. (Afero neebla por registara regulo.)

Arango de kontrakto por itala samideano rilate ia eldonon de 
libroj en Italujo post Ia milito.

Klopodoj faritaj por havigi pasporton al Rusujo de Svisujo tra 
Anglujo al rusa blindulino. (Ne sukcesa.)

Informoj rilate al edukado en Britujo dum milito donitaj al 
franca profesoro pere de angla samideana inspektoro.

Plenaj informoj donitaj al franca kulturisto pri specialaj fruktoj 
satataj cu Britujo kai kulturota) en Francujo por postmilita eksport
ado. (Pere de afabla angla samideano fruktovendisto.)

informoj donitaj al tranca samideanino rilate al sukcesplena 
rimedo kontraŭ astmo.

Diversaj petoj pri traduko de libroj anglalingvon, kaj diversaj 
tekstoj rumanen, holandezo kaj francon.

Adresoj de fabrikantoj de silkaj kaj kotonaj vestajoj, donitaj al 
holanda samideano kun rezultoj komercaj.

Serĉoj faritaj por trovi specialan malnovan metodon por studi 
.Amerikan orgenon". (Ne trovata ĝis nun. eble samideano povos 
helpi!)

Serĉoj pri .Bibliaj Tekstoj" specialaj utiligotaj kaj komparota) 
kun muzi kajoj. K. t. p., k. t. p.

Ni petas, ke la Delegitoj de grandaj urboj bonvolu sendi 
similan resumon pri la ĉefaj servoj plenumitaj de ili.

TRA LA GAZETARO

.- .  *Amerika Esperantisto“ (septembro): Anglaj artikoloj pri 
.niaj teknikaj vortaroj' kaj pri Ia temo *kiel la japanaj vizitantoj 
parolas angle'. Kroniko tra Usono. Super la milito, de O. (iieason. 
Esperanta traduko de Ia fama Deklaro pri Sendependeco de Usono 
(4 julio 1776). (Bona Esperantigo de tiaj mondfamaj dokumentoj 
estas ja dezirinda, sed por ke la stilo estu plene komprenebla 
internacie, necesus, ke la tradukon kontrolu kaj iaubezone korektu 
alilandulo.)

.-. .British Esperantista (januaro). Nekrologa artikolo pri la 
bedaŭrata Fe!ix Moscheles. Kuraĝigaj vortoj por ia nova jaro de John 
Pollen, prezidinto de B. E. A. Kroniko, tre riĉa je faktoj. Esp. en 
ia hospitaloj de Ruga Kruco; oni petas donacojn por starigo de
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lito .Esperanto*, donota al Ja Hospitala Komitato je la memoro de 
H. B Mudie. Raporto pri la kunveno de ki Eklezia Esperantista 
U},»o en I fuddersfidd. Libraro kaj gazetaro. Lii la februara N-ro 
artikolo firi la kondukado de Esp. grupo, laŭ enketo farita de S-ro
S. W Lee, pre/. Bostona Esp. Societo. Kroniko. Libraro kaj ga
zetaro, k. t. p.

, ./'speranto M on(hly' (januaro). Tiu interesa N-ro estas 
dedicita al ' .Robert Burns, Ia poeto de fratamo kaj demokratio*, 
kun biografiaj notoj kaj kelkaj tradukoj t ! la plej famaj versaloj de 
hi skota poeto. Plie artikolo de I. I). Applebaum pri Palestino kaj 
i speranto, proponanta, kr la estonta Palestina Stato alprenu Esp. 
kiel duan oficialan lingvon (flanke de ia hebrea) en la lando.

J .a  Espero' (januaro). Atestoj de diversaj komercistoj pri 
a utilo de Esp. (svedlingve). Literaturajoj. Kroniko. Libroj kaj gazetoj.

.( ie  rmano Esperantisto- (februaro). Artikolo de Markau 
pri Esp. kaj junularo. Alvoko de A. E. Punte sekr. de la Rejnlanda- 
Vestfaiia Ligo, por arango de germana Esp. kongreso dum 1918. 
Nt-krologia artikolo de D-ro II. Arnliold pri niaj mortintaj samide
anoj Boirac. Moscheles kaj Kani. Oficialaj komunikoj. Kroniko. 
Alvoko de S-ro I L. Nicolai, Del., Dresden, por aligo al UEA- 
Eldono B. enhavas literaturajojn, nekrologojn, bibliografion, lingvan 
angulon por geknaboj, k t p.

J .a  / /alamio Pioniro" (januaro). Festparolado de S-ro 
W i 111* r i j k, prez. de Belga Esp Ligo. en la Haga Esp. festvespero. 
Literatura l ako. Lingva Fako (diskuto pri la sufikso -ebl post ne
transitivaj verboj) Kroniko, k. t. p.

J a’ Monde Esperantiste* (decembro). Oficiala iisto de la 
vortoj akceptitaj de la Akademio, aldone al la Universala Vortaro, 
Kroniko. Daurigo di- la tradukoj: Militaj Rakontoj, de Alesis Tolstoj, 
kaj La Maskita Amo, de II. de Balzac.

. i a  fordo’ (oktobro) estas Ia nomo de hektografita bulteno, 
organo de Petrograda grupo de socialistoj-Esperantistoj. Redakcio •' 
K N. Morev, Zabalkanskij 4.r> loĝ. 32, Petrograd.

Aliaj ricevitaj gazetoj: „ Espera n to - Ri iparto ', el Danujo 
(januaro); Jnternacia Hulinta’ , germana informilo pri la milito, 
kuri literatura revuo (januaro); .Nederlanda Katoliko" (januaro- 
februaro); . Mitleilungen des Nordalbingtsdien Esp.-Verbandes 
(januaro).

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

OFICIALA INFORMILO

Al niaj Delegitoj kaj membroj. —  Ni insiste petas
niajn membrojn, kiuj ne ankoraŭ taris tion, ke ili bonvolu 
jingi kiel eble plej baidaŭ al Ia loka Delegito aii, se tte 
estas, al la C  O. de UEA, la kotizaĵon por 1918, nom e
2. 51) Fr. (svisa valoro) por ordinaraj membroj kaj 5  Fr. por 
subtenantoj. l.a personoj pagintaj la kotizaĵon ricevos la 
membrokarian banderolon kaj tridek-paĝan raporton ..Esper
anto dum la milito".

- .4/ n u j membroj ni rememorigas § 4 de  I 'd ec id o  
de la Komitato de UEA (decembro 1917):

.L a  Komitato, konstatante kun granda bedaŭro, ke la 
nom bro  de la pagintaj membroj malkreskis ĝis grado, kiu 
minacas la fortan ekziston de  UEA, insiste petas ĉiujn 
membrojn kaj Esperantistojn, ke dum  1918 ili penu varbi 
novajn a l iran to jn .  Ne sole UEA meritas subtenon, sed  ĝi 
nepre bezonas ĝin en la intereso de la tu ta  postmilita 
movado. La Esperantistoj ne forgesu, ke de malaltaj d u m 
militaj oferoj povas dependi la sukceso aii malsukceso de 
I’ estonto ."

—  Ĉiuj Delegitoj estas petataj, zorgi pri la plej bal- 
daŭa enkasigo de la kotizaĵoj por  la kuranta jaro. P o r  eviti 
plendojn aŭ konfuzojn, ili bonvolu  transsendi al nia Oficejo 
la kotizaĵojn tuj post ricevo.

Pri malaperintaj militistoj. —  Nia Oficejo ofte
ricevas petojn por serĉado de malaperintaj militistoj. Ĉar 

| estas neeble, ke ni povu m em  fari la necesajn esplorojn, ni 
nur povas transdoni tiujn informpetojn al la koncernaj Ruĝ- 
Krucaj organizajoj, kiuj faris specialajn arangojn  por la p len
um o de tiu servo. Sed ĉar la personoj plej ofte sin turnas 
al ni jam skribinte al la Ruĝ-Krucaj Societoj kaj ricevinte 
nean respondon, tiuj klopodoj donas  nenian rezultaton kaj 
nur kaŭzas perdon de  tem po  tiel Ĉe nia Oficejo kiel Ce la 
Ruĝ-Krucaj Oficejoj. Ni do tre petas, ke oni bonvolu  estonte 
sendi ĉiujn petojn pri malaperintaj militistoj, ne al UEA, 
sed rekte al la naciaj Ruĝ-Krucaj Societoj aŭ ai la R. K- 
informejo pri militkaptitoj en Genevo. Estas senutile  skribi 
al ni post kiam oni jam klopodis ĉe tiaj organizaĵoj.

Kotizaĵoj por 1918. —
igitaj 60 5  kotizaĵoj (el kiuj 
estas 157 dumvivaj membroj. 

•prenoj: 24.

Je  la 31 januaro  estis enkas- 
5 0  sub tenanto j) .  Krom tio 
S u m e :  762 .  —  Esperantiaj

Statistiko de la korespondajoj. —  M ovado de la
korespondajoj dum  la m onato  j a n u a r o :

Ricevitaj Forsenditaj
6 08  231

Tuta sumo: 839 .  (Antaŭa m o n a to :  1127.)

Subtenantaj membroj. —  Estas sub tenan ta  m em bro 
de UEA ĉiu persono, kiu p o r  helpado al la Asocio bonvolas 
pagi m inim um an kotizaĵon da 5  Frankoj.

Tria listo:
32. W. Padfield (Bath, Angl.). — 33. J. Barrera (Teya, Hispan.). 

- -  34. F-ino A. Clark (Bath, Angl.). — 35. S. Andreu7 (Fellding, 
Nov-Zelando). — 36. G. Ferree (Urbana, Usono). — 37. F. Fraser 
Jamieson (Glasgovo). — 38. Stuart Jamieson (Glasgovv). — 39. F-ino 
J. Dalglish (Glasgow). — 40. W. Pratt (Grange-over-Sands, Angl.).
— 41. P. Schacht (Zurich). — 42. S. Boon (Zuidhoorn, Nederl.). — 
43. M. Pearson (Sheffield). —- 44. W. Cnossen (De Jutrijp, Nederl.).
— 45. H. Callagan (Bromborough, Angl.). — 46. R. Robertson (Lon
don). -  47. T. Gibson (Worthing, Angl.). — 48. S. Kirkbright (Ac- 
crington, Angl.). — 49. J. Roseboom (Rochester, Usono). — 50. 
Fuhrmann (Dŭsseldorf).

Adresŝanĝo.
Cette (Francujo, Herault). — D . : S-ino Marilie Juillard, profesorino, 

23, rue Jeu de Mai!.

Rimarko.
Provizore ne plu estas Del. en Totok (Celebes, Nederl. Indio).

Esperantista Parolejo
Al la kolektantoj de ilustritaj poŝtkartoj

Tiu ĉi gazeto .Esperanto", kiu estas legata de preskaŭ ĉiuj 
Esperantistoj en la mondo, regule enhavas liston de adresoj de 
personoj, kiuj deziras korespondi kun samideanoj el fremdaj landoj. 
Certe la plimulto el tiuj anoncintoj nur kolektas diversnaciajn ilus
tritajn poŝtkartojn. Bela kaj certe ne malaprobinda emo; tamen
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malaprobinde estas, ke multaj el tiuj personoj presigas sian adreson 
nur por havigi al si mem bildkartojn kaj tute ne pensas ai reciprokeco. 
Sperte mi scias, ke, kiam oni sendas al tiaj personoj bildkartojn, 
ili kompreneble gojas pri la pliriĉiĝo de sia kolekto, sed forgesas 
la forsendinton kaj ne respondas al li.

ĉ u  estas bona metodo, tiamaniere al si havigi fremdajn kartojn, 
profitante la konfidon de aliaj bonkredema] personoj?

Unue la korespondemuloj perdos Ia konfidon je la anoncintoj, 
ne nur je trompemaj, sed ankaŭ je bonvolaj, ĉar ili ne sclas, ĉu 
oni respondos al iliaj poŝtkartoj. Sekve ia unuaj estas ia kulpo, ke 
la korespondado malfortigas kaj maloftigas, kio certe estus bedaŭr- 
inda por la interrilatado, precipe inter nespertaj Esperantistoj. Due 
ili malutilas al ĉi tiu gazeto.

Do, karaj kolektemuloj, bonvolu de nun presigi vlan adreson 
kiel korespondanto nur tiam, kiam ankaŭ vi deziras reskribi al per
sonoj, kiuj bonfide ai vi sendis kartojn.

G. H. Degenkamp. Utrecht (Nederlando).

Ni principe aprobas la pravajn rimarkojn de nia korespondanto. 
Ni tamen atentigas, ke en la nuna stato de ia internaciaj komunikoj, 
la kulpulo ne ĉiam estas la anoncinto, sed ofte la cenzuro, kiu ne 
enlasas senkulpajn Esperantajn skribejojn kaj tre arbitre kondutas 
pri nia lingvo. — Por kontraŭbatali la malbonon, pri kiu plendas 
nia korespondanto, UEA fondis kelkan tempon antaŭ la milito 
specialan lnterŝanĝan Fakon, kies membroj havis la devon, respondi 
al ia samfakanoj. Okaze de neresponde, la kulpulo estis forstrekata 
post plendo kaj enketo. Pro la milito la funkciado de la Interŝanĝa 
Fako estis interrompita, sed kiam la komunikoj estos denove bonaj, 
ĝia restarigo sin trudos, ĉar ĝi respondas veran bezonon. (Red.)

Oni laŭdas!
D-ro Sdiatz, el Budapest, rehejmiĝante post tri jara milit

kaptiteco, profunde dankas pro la kortuŝanta akcepto dum sia veturo 
tra Svisujo.

I

Lingvaj Studoj
9. Pri la radiko plani'

Pri tiu radiko, tre necesa kaj cetere jam internacia, regas 
ankoraŭ iom da konfuzo en niaj vortaroj. Ekzemple, en la Esp.- 
angla vortaro de Millidge, oni deiras de la verba radiko plant-i (A. 
to plani. F. planter, G. pflanzen), el kiu derivas plant-o, -ado por 
la ago planti kaj plantaĵo por A. plant, F. plante. G. Pflanze. En 
la Esp.-germana de Jŭrgensen. oni uzas plant-i, plant-o. -ado, sed 
por G. Pflanze kreskajo. La samon faras Grosjean-Maupin en 
la franca-Esp. vortaro; F. plante tradukigas per kreskajo, sed en 
la Esp.-franca vortaro de Ia sama aŭtoro oni trovas planti - -  planter 
kaj planto -  plante. t. e. kreskajo. En la germana-Esp. vortaro de 
Christaller Pflanze tradukigas per planto aŭ kreskajo, pflanzen per 
planti. Do, laŭ la vortaroj, planto signifas jen agon, jen ajon. La 
Universala Vortaro havas la radikon plani kun la tradukoj: F. 
planter, A. plant, G. pflanzen, sed por la ajo ĝi montras kreskajo.

Ni rigardu Ia jenan tabelon:

A. F. G. I. H.
plant plante Pflanze planta planta

to plant planter pflanzen planta re plantar

El tio sekvas, ke en ĉiuj tiuj lingvoj la primitiva vorto signifas 
la ajon, el kiu derivas la verbo. La internacia uzo do postulus, ke 
en niaj vortaroj troviĝu plant-o (A. plani, F. plante, G. Pflanze) 
kiel substantiva radiko, el kiu derivas la verbo planti, t. e. fari Ia 
kutiman agon rilatan al la radiko planto (A. to plant. F. planter,
G. pflanzen). La ago planti estas plantado. La serio plant-o, 
planti, plantado estas el la sama tipo kiel Ia serio kron-o, kroni,

kronado, ĉe kiu la patrovorto estas konkretajo. El planto devenas 
plantaro, planteto, plantejo, k. t. p., kiuj estas pli oportunaj ol 
plantaĵaro aŭ kreskaĵaro, plantajeto aŭ kreskajeto. Cetere kreskajo 

i povas resti en la kumuna lingvo kie! esprimo pli ĝenerala ol planto.

(4)1. Almiliti kaj konkeri
Se la senco de almiliti ne estas ĝusta (pri tio ini konsentas) 

kaj se militakiri ne havas sufice larĝan sencon, kial ne uzi venka
kiri, venke- aŭ rabgajni, fortakiri? Estus preferinde uzi du aŭ tri 
apartajn vortojn ol uzi novajon, kiun oni ne facile trovus ĉe naci 
lingva leksikono. — C. G. S. Menteth, B. A.

! Respondo: Speciala esprimo por la ideo, kiun montras la 
i  supraj vortoj, ne estas novajo. Ekzemple, en la Vortaro de Kabe kaj 

en la Esperanta-angla vortaro de Millidge oni trovas konkiri, en la 
Esperanta-franca vortaro de Grosjean-Maupin konkvesti, en la franca* 
Esperanta vortaro de la sama autoro konkiri, en la germana-Esperanta 
vortaro de Christaller kaj en la leksikono de Boirac konkeri. Sed 
estus necese, ke oni elektu nur unu formon. Ni jam diris, ke konkeri 
estas la plej internacia.

1 La c i fe ro  i n t e r  k r a m p o j  m o n t r a s  la v ican  n u m e r o n  d e  j a m  p r i t r a k t i t a  temo.
I

A l v o k o j
Enketo

Mi deziras kolekti aludojn: le al internacia lingvo generale; 
2e al Esperanto speciale, kiuj troviĝas en modernaj verkoj (‘iuspecaj, 
sed precipe en romanoj. Ĉu samideanoj kompleze sendos al mi la 
titolojn (kun la nomoj de la aŭtoroj kaj eldonistoj) de verkoj, en 
kiuj ili trovis tiajn aludojn? Ankaŭ, ĉu oni povas liveri al rni 
informon pri ia Esperanta movado: I ' on la Rom-Katolika Eklezio 
(societoj, gazetoj, libroj); 2*' en la Orienta Ortodoksa Eklezio (Rus
ujo, Grekujo, k. t. p.); 3* inter Ia Luteranoj (Germanujo, Norvegujo, 
Danujo, Svedujo); 4«-* inter la Malnov-KatolikojV Ĉiujn helpantojn 
antaŭdankas

Pastro Harris. N. A. B. Liti.,
I U .  SI. H e l e n i  Ui]., Swansca (Britujo).

Ekspozicio
En monato majo okazos en Lacama (itallingva Svisujo) lnter

nacia Ekspozicio de Esperanto, por kiu oni tre petas la alsendon 
de komercaj prospektoj, reklamiloj, katalogoj, Esperantaj lernolibroj, 
verkoj, propagandiloj, gvidlibroj, poŝtkartoj, markoj, fotografajoj, k. a.

Sendu ĉion al la Vicprez. de Ia Esp Klubo, Stefano Pedrazzini, 
Locarno (Svis.).

’

»i

Al niaj abonantoj
De la I. januaro la prezoj de la papero kaj de la 

presado ankoraŭ grave plialtigis. Dum la elspezoj sen
cese kreskas, la enspezoj de nia gazeto malgrandigas 
parte pro la malfavora kurzo, parte pro la fakto , ke gi 
ne estas enlasata en kelkajn landojn. Konsiderante tiujn 
cirkonstancojn ni do estus rajtigataj plialtigi la abonprezon
—  kiel ja m  faris la pli m ultaj gazetoj aŭ malpli
grandigi la nombron de la pagoj. N i tamen decidis lion 
ne ankoraŭ fa r i ka j elporti pliajn oferojn por aperigi lti 
gazeton samamplekse kiel gis nun ka j sen plialtigo de 
prezo. Sed por ke tiu decido ne tro endangerigii la financan 
staton de nia gazeto, estas nepre necese, ke d u j gisnunaj 
abonantoj restu al ni fidelaj, lli tre helpos nin repagante 
sian abonon kiel eble plej baldaŭ post ricevo de la kon
cerna avizo ka j tiamaniere evitante aI ni pluajn klopodojn. 
An tadan dankon al ciuj!

i
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Niaj Mortintoj

Ni kun (‘agreno ricevis la informon pri la subita morto de 
Doktoro M. Kandi, sindiko de la Komerca Cambro en Bromberg, 
kiu estis fervora Esperantisto kaj ludis gravan rolon en nia movado, 
precipe en Germanujo, de la jaro 1908 gis 1912. Doktoro M. Kandi 
(•stis elektita kiel sekretario de Germana Esperanto-Asocio, kaj tiun 
postenon li okupis ĝis la jaro 1912. U kiel komercisto kaj gvidanto 
de komerca organizajo tre interesigis je la disvolvigo de UEA. En 
1908 li farigis komitatano de UEA kaj speciale sin okupis pri la 
komerca fako. Li ageme partoprenis en la diskutoj de la kongresoj 
de UEA en Augsburg kaj Antverpeno. En 1912 Doktoro M. Kandt 
devis rezigni je la oficoj de gvidanto de G. E. A. kaj komitatano 
de UEA, sed kvankam li ne povis tiel aktive labori kiel antaŭe, li 
restis fidela Esperanlisto. Doktoro Kandi mortis nur kvindektrijara.

*

La klubo de f e Locle (Svis.) funebras. Nia honora prezidanto, 
S-ro prof. A .-P. Dubois, eksdirektoro de la lernejoj, jus mortis, 
65-jara. 1.1 eslis la unua Esp-isto, la unua pioniro de nia lingvo 
en Kantono Neuch/ltel kaj unu el la unuaj svisaj Esp-istoj. En 
muliaj anaroj oni tre Satis lian rimarkindan scion, lian modestecon 
kaj afablecon. Eslas grava perdo por ni. En la antaŭlasta kunveno 
de nia klubo ni bavis la grandan ĝojon, vidi inter ni nian karan 
samideanon kun lia filino E ino Louise Dubois. Ho ve! Estis lia 
lasta eeesto. Mi parolis kun li en nia kara lingvo. Estis nia lasta 
interparolo. Nun ripozas nia fidela kunbatalinto, kaj ĉagrene, ni 
vidas grandan malplenan lokon en niaj vicoj. Lia familio, kies 
rnultaj anoj estas Esperantistoj, bonvolu akcepti niajn respektplenan 
kondolencojn. E. !).

REKLAMO
ROKK8PON DADO

L letero. PK poŝtkarro. PI— poŝtkartoj ilustritaj.
PM =- poŝtmarkoj. bfl poŝtmarko sur bildflanko.

AI.I.ESTED Si. (Danujo). — S-ro Holgcr Hansen, Vej le Skole, 
PI, 1. (precipe kun instruistoj).

Arnvh.m (Nederlando). S-ro A. E. .1. M. de Wit, pastro, S-ta 
Wa!burgo-preĝejo, PM (precipe rnilitmarkojn, ankaŭ kontraŭ PI). 
(Ankan en la nov. kaj dce. N-ro oni legu: de W'it, anst. Smi!.)

B e r m s o n v k a  (Zabajkalskaja gui)., Siberio). S-ro Koncz Janos, 
militkaptito, Einj-Ereiu. Korporal, Hotte 200, Baracke 73. PI, L. 

D o i - s i u  ru (Nederlando). — S-ro H. v. Duuren, Mauritzkazerne,
PI (nur havon- kaj marvidaĵoj).

H arpernvijk (Nederlando). S-ro Eugen Maesschalk, Blok 5,
PI, I- PM.

H ardkravijk (Nederlando). -- S-ro S. B arb ie r ,  Barako 6, PI, L. 
Kavigis (Svedujo). S-ro Peter Berg, Kungslena PI, L (kun 

ĉiuj landoj).
Loca rni.' (Svisujo, Titino). — S-ro Carlo Bazzi, instruisto 

(nur PI).
L o c a r n o  (Svisujo, Titino). S-ro Antonio Lanfranco, instru

isto (nur PI).

L o n d o n  N 8 (Anglujo). — S-ro F. CrowI, 15, Harringay Gardens, 
PI, L (kun Itai. kaj Japan.), PK, L (kun Svis. kaj Hispan.).

M a c  K e e s p o r t  (Usono, P. A.). — S-ro Randolph Sundvralt, 
416, Willow S t. ,  PI (kun ĉiuj landoj).

M  UR a l t o  (Svisujo, Tiĉino). — F-ino Giuseppe Albata (nur PI).
M  UR a l t o  (Svisujo, Tiĉino). — F-ino Vivienne Adamina (nur PI).
S k a r a  Svedujo). — S-ro E. W. Ahman, 3, Skolgatan, PI, bfl 

(kun ĉiuj landoj).
S k a r a  (Svedujo). — S-ro K. G. Anderson, 48, Jŭrnvagsgatan, 

nur L. (Serĉas ĉiulande konstantajn korespondantojn).
UTRECHT (Nederlando). — S-ro G. J. Degenkamp, Bethlehem- 

weg 36, PI (nur pregejoj).

PETOJ KA..J PROPONOJ

A V I Z O :  P r o  t 
la m i l i t a n ta j  l a n d o j .

n u n a j  c i r k o n s t a n c o j  n i  n e  ak c ep ta »  k o m e r c a j n  a n o n c o j n  el

ESPERANTAJ POEMOJ aperis, de C. Chr. Droogendijk, Del. de 
UEA, Stavenisse (Nederlando). Prezo: 0.20 Sm. Havebla ĉe la 
verkisto post ricevo de du internaciaj respondkuponoj.

PSIKISMO-STUDENTOJ, KURACISTOJ, INTERESITOJ je psi
kologio, eksterordinaraj cerb- kaj nervmalsanon, postmortaj feno
menoj, psika enketado, komuniku kun mi, rilate intemacian asocion 
por studi tiujn ĉi fenomenojn. Amatoroj, PK- kaj PM-kolektantoj 
ne: skribu. Armand B. Coigne, 2633, Creston Avenue, Bronx, New 
York, N. Y., Usono.

!
I
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J a n . 1917

Domage es tas  p rok ras t i  kaj poste  bedaŭrl

<kiirtn|ir«) LA EKLEZIA REVUO
Bone verkita, bele presita, 16-paĝa revuo, tute internacilingva 
ggm Se vi deziras posedi la unuan kajeron, skribu hodiaŭ 
al Pastro A. J. Ashlev, E. B. E. A., Redaktoro de , E. R.", 

Farnley Tyas Vicarage, Huddersfieid, Anglujo.
Oni rapide disvendas la unuan kajeron. Specimeno: Sd. 40. 

Jarabono: Sin. 1.50. — Transpagiloj akceptataj

i
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Rapid-rabotmasinoj 
Horizontalaj bormaŝinoj

M DLLAN DER  A Co., M A LM O  (Svedujo)
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

FIRMO C. G. v. d. H EYDEN

Vapor - ledotanejo
■ ■ Sufabriko

F o n d i ta  e n  1 8 5 0

(Nederlando) Waalwijk (Nederlando)

Fabrikas ĉiuspecajn vir-, viriii- kaj infanŝuojn 
Tute speciala adreso por militŝuoj

PRESEJO BOCHLER A KO., BERNO


